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TRHD PSİKOLOJİK
DESTEK PROGRAMI

Ülkemiz Hemofilikleri ve Ailelerine Özel Destek

Derneğimizde her Çarşamba 09:00 – 17:00 saatleri arasında
psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca İstanbul

dışındaki hemofili hastaları ve yakınları için de internet üzerinden 
(skype, facetime, messenger vb.) online danışmanlık hizmeti 
verilebilecektir. Randevu ve bilgi için mesai saatleri içinde

0 212 526 08 43 no’lu telefondan Hem. Hanife Özcan ile iletişime 
geçebilirsiniz.

connect with us!

/turkhemoder
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Verimli Olmak,
Bereketi Hak Etmek

Prof. Dr. Bülent Zülfikar
TRHD Başkanı

    President, The Hemophilia Society of Turkey

Beklenti içinde olma, ummak, ümit etmek ayakta kalma-
nın, hayata tutunmanın, sosyal ve ekonomik ilişkilerin 
en sağlam-en kuvvetli ipidir. Aslında hayat bir anlam-

da korkuyla – ümit arasında gidip gelmektir ya… Bize düşen 
de ümitleri artırmak, korkuları azaltmaktır. Bilim insanları, gö-
nüllü kuruluşlarda sorumluluğu olanlar, doğal olarak her türlü 
kamu ve özel sektör yöneticileri bunu gerçekleştirmek için 
varlar. Varlıklarını sürdürmeleri de buna bağlı olacaktır.    

Toplum tarafından çok az bilinen ve sağlık otoritelerinin daha 
az dikkatini çeken, ancak ateşin düştüğü yeri yaktığı, ailelerin 
ağır bir yükü omuzladığı Nadir Hastalıklar son yıllarda daha 
bilinir olmaya başladı. Kendi kendine olmadı bu tabii. Özellikle 
Hemofili başta olmak üzere, çocuk kanserleri, çocuk kas-si-
nir (nörolojisi) hastalıkları üzerine çalışanlar bunda büyük 
bir rol üstlendi. Bizim dernek olarak mücadelesini verdiğimiz 
HemophiLINE projesi (bazıları daha tam kavrayamasa da) 
bunun en büyük öncü motoru oldu. Hastaların tek tek kayda 
girmesi, her birinin sorununun ne olduğunun multidisipliner 
bilim insanlarınca netleştirilmesi, gidecekleri tanı – tedavi – 
takip merkezlerinin bilinir olması, yapılan tedavi ve kullanılan 
ürünlerin, masrafların şeffaflaşması bunun en önemli kazanç-
larıdır. Karanlıklardan çıkarlar elde edenlerin aydınlıktan ra-
hatsızlıklarının devam etmesi uygulamayı geciktirse de, ma-
lum bugüne kadar güneş balçıkla sıvanamamıştır.

Ülkemizde bir ilki başardık. Hemofili alanında çalışan tüm bi-
lim insanları ve sivil – gönüllü kuruluşlar ortak olarak 14.Tür-
kiye Hemofili Kongresini Nisan ayında büyük bir başarı ile 
gerçekleştirdik. Diğer uzmanlık alanlarında, hastalara hizmet 
veren kurumlarda ayrışmalar sürerken, biz bir araya gelmeyi 
gerçekleştirdik. Daha da şeffaflaştık, daha da verimli olduk, 
sizin için daha da güçlendik. Kongrenin detaylarını da bu sa-
yımızda okuyacaksınız. Kongrede oldukça ilgi çeken hemo-
fililerin diş sağlığına getirilen yeni çözümü Prof. Gülsüm Ak 
hocamızın makalesinde bulacaksınız.

Size dergimizin bu sayısında çok güzel müjdeler veriyoruz. 
Yeni geliştirilen ve klinik araştırmaları süren tedavi ediciler-
den, ilaçlardan bahsediyoruz. Bültenimizde; yeni teşhis alan 
hemofililer için aile kampımızı, dernek merkezimizde hemo-
filileri, diğer nadir hastalığı olanları ve aileleri buluşturan pek 
çok faaliyetimizi okuyabileceksiniz. Bu arada Yaz kampı duyu-
rumuzdan da haberdar olduğunuzu düşünerek istifade etme-
nizin yararlarını da hatırlatmanızı istiyorum.

Kabına sığmayan ve 25. kuruluş yılını tamamlayan Türkiye He-
mofili Derneğinin (bir gönüllü kuruluşun) yayın organını sizlere 
takdim ediyoruz. Yaptıklarından, projelerinden, öngörülerinden 

bahsediyoruz. Ülkemiz içinde sınırlı kalmadığından, kardeş ül-
kelerle (son 2 yıldır Kırgızistan’la, daha önce Özbekistan ve 
Azerbaycan ile) olan yardımlaşmasında nerelere geldiğinden 
bahsediyoruz. Dünya tıbbıyla özdeşleşmesinden, Dünya He-
mofili Federasyonu, Avrupa Hemofili Birliği, Bilim dünyasın-
dan aldıklarını ve yaptığı katkıları sizlerle paylaşıyoruz. 

Daime sizin sorunlarınıza çare olmak, dünyada benzer so-
runları olanlar için bilgimizi, tecrübemizi artırmak ve pay-
laşmak, tüm olanaklara bunun için ulaşmak ve paylaşmak 
için çıktığımız yolda 25.yılımızı tamamladık.
Ne mutlu ülkemizi bugünlere getirenlere ve bugünlere ula-
şanlar. İnanmak, hedef koymak, üstün gaye edinmek güç-
tür ve daima bereketlenir. Bunu hiç unutmadık, unutmaya-
cağız.

Selam ve sağlık dileklerimle,
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Being Efficient,
Deserving The Blessing

Being in a state of expectation, hope 
and prospection is the mainstay of life, 
standing on your feet and the most 

powerful chain for the social and economic 
relationships. Well, life is in a sense being in 
a state of hope and fear. What we need to 
do is to increase hope and decrease fear. The 
very existence of scientists, volunteers and 
the directors in the public and private sector 
is the reason for this task and their vitality is 
dependent on the continuation of this task. 

The issue of “Rare Diseases” have gained 
importance in recent years. These are the 
diseases which are not well-known by 
the public, by the health authorities, yet 
well-known to the affected families and 
have imparted a heavy burden on these 
individuals and families. This development 
did not occur all at once. People working 
on hemophilia, childhood cancers and 
childhood musculoskeletal (neurological) 
diseases have assumed great responsivities. 
The HemophiLINE Project, which we have 
undertaken as a Society has been a driving 
force in this issue, although some people 
have not understood it correctly. All patients 
are registered centrally, their problems 
are identified by relevant physicians in a 
multidisciplinary manner, their treatment 
centers are defined and the costs of treatment and 
treatment products are transparent. Those who want to earn 
some profit from the darkness are uneasy from the light and 
although they may have retarded the implementation of 
these practices, as the motto says; “You cannot tuck up the 
sun with mud” 

For the first time in our country, we have brought together 
everybody in the field of hemophilia –namely the scientists, 
civil associations and NGOs- on the occasion of the 14th 
Hemophilia Congress of Turkey in April. In other specialties, 
people are dissociating from each other, whereas we are 
coming together. We have become more transparent, more 
efficient and more powerful. You are going to read the details 
of the Congress in this issue of the Bulletin. Especially the new 
dental treatments which have been discussed in the Congress 
are explained in the article by Professor Gülsüm Ak. 

We have some good news for you. We will mention the new 
treatment modalities, their clinical trials and new drugs. 
You will also read about the family camps, activities in our 

Center and our efforts to bring together all people with rare 
diseases. Please take a note of the new summer camp and 
consider to attend to it. 

Herewith we present you the Bulletin of The Hemophilia 
Society of Turkey, which has left 25 valuable years behind. 
We are talking about what it has achieved, its projects 
and prospects for future. It has not fit to our own country 
but extended its activities to Azerbaijan, Uzbekistan and 
Kyrgyzstan. It has integrated with the World medicine, World 
Federation of Hemophilia, European Hemophilia Consortium 
and we share our experiences and the support we receive. 

We have completed 25 years in our path to find solutions 
to your problems, increase and share our experiences with 
the rest of the World. How happy are the ones who have 
contributed to this achievement and who have brought the 
Society to its current position. Believing, targeting and setting 
ideals are the power and they always proliferate to gain the 
blessings. We have never forgot this, nor shall we forget. 

With my cordial regards,



“Oğlumla birlikte 
hemofiliyle yaşamayı
zorluklara göğüs germeyi 
öğrendik. Benim 
kahramanım artık
4 yaşına giriyor ve 
her şeyin farkında, 
hemofiliyle barışık 
olmayı öğrendi. ”

BİZİM
ÖYKÜMÜZ

2
6.06.2014 yılında Edirne ili Keşan ilçesinde saat 16.30’da oğlum 
Eymen’i kucağıma aldım. Hemofili hastalığı ablamın çocuğunda 
olmasına rağmen, bizim çocuğumuzda da hemofili çıkar diye hiç 
düşünmedik. Oğlumla ilgili o kadar çok planlarımız vardı ki bu 
hayatta… Ama kaderin de planları varmış, unutmuşuz. Eymen 7 

aylık olup emeklemeye başladığında, üst dudağını yere çarpıp kanaması 
olana kadardı bu düşüncelerimiz. Oğlumun yaklaşık 2 hafta ağız içi kana-
maları ara ara devam ederken Keşan Devlet Hastanesi bizi Edirne Tıp Fa-
kültesine sevk etti. Orada yapılan tahlillerin normal olduğunu söyleyip bizi 
evimize gönderdiler. 4 gün geçtikten sonra oğlumun sızıntı şeklindeki ağız 
içi kanaması hala devam ediyordu, tekrar Edirne Tıp Fakültesine sevk edil-
dik. Daha ayrıntılı tahliller sonucunda Eymen’e Hemofili A teşhisi kondu. O 
anki duygularımı tarif edemem, Edirne Tıp Fakültesinde bir gece yattıktan 
sonra, Eymen’in tedavisinde, Sayın Bülent Zülfikar Hocamızı geçmiş yıl-

Onur Duygu AKIN
TRHD Üyesi

Bİ
Zİ

M
 Ö

YK
Ü

M
Ü

Z

Doğru yerdeyiz ve hiçbirşey kaybetmiş sayılmayız aslında. Hayat, hayal 
ettiğimiz gibi devam etmeye aday...
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lardan tanıdığımız için tercih ettik. Takibimizi Çapa Tıp Fakül-
tesinde sürdürmekteyiz. Bülent Zülfikar hocamıza destek ve 
alakalarından dolayı minnettarız. Eymen 1 yaşına geldiğinde 
faktör alması gerektiği için damar yolu sorunları yaşıyorduk. 
Bülent hocamızla ortak karar alıp oğlum 20 aylık iken (port) 
kateterimiz başarılı bir operasyonla takıldı. Cerrahımız Sayın 
Alaattin Çelik hocamızın bize sürprizi oğlumun operasyon sı-
rasında sünnet edilmesiydi. Çapa Tıp Fakültesinde 8 gün yat-
tık, oğlum inhibitörlü olmasına rağmen hiç bir sıkıntı, kanama 
geçirmedik. Çocuk Cerrahisi bölümündeki doktorlara ve çalı-
şanlarına alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. 

 Portumuzu yaklaşık 9 ay kullandık, oğluma psikolojik açı-
dan çok iyi gelmişti. Bülent hocamızın tavsiyesi üzerine Türki-
ye Hemofili Derneğine üye olmaya karar verdik. Derneği ziya-
ret ettiğimizde bizimle aynı kaderi paylaşan ailelerle tanıştık, 
dost olduk, arkadaş olduk, dernek bize moral kaynağı oldu. 
Dernek sayesinde kocaman bir aile olduğumuzu, bu hastalıkta 

yalnız olmadığımızı gördük. Dernekte düzenlenen birçok akti-
vitelere katılarak dernekteki doktorlarımızın sayesinde doğru 
bildiğimiz yanlışları öğrendik. Bu süreçte ailem her zaman ya-
nımdaydı, desteklerini hiç bir zaman eksik etmediler, ben de 
moralimi yüksek tuttum. İnancımı, pozitif enerjimi hiçbir za-
man yitirmedim. Biz de oğlumla birlikte hemofiliyle yaşamayı 
zorluklara göğüs germeyi öğrendik. Benim kahramanım artık 
4 yaşına giriyor ve her şeyin farkında, hemofiliyle barışık olma-
yı öğrendi. Daha da sağlam adımlar atarak oğlumuzla birlikte 
normal yaşantımızı sürdürüyoruz. Başta Bülent Zülfikar hoca-
mız olmak üzere Fikret hocama, Yusuf hocama, Başak hanıma, 
Irmak hanıma, Hanife hemşiremize, güler yüzlü dernek çalı-
şanlarına, gönlü güzel gönüllü annelerimize sonsuz teşekkür-
ler ediyorum. 

Hemofilikler ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve kanamasız bir 
yaşam diliyorum. İYİ Kİ VARSIN TRHD…
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A
ğız, diş ve çene bölgesi birçok hastalığın birincil olarak ortaya çıktığı ve 
etkilerinin görüldüğü bir alan olması nedeniyle birey ve toplum sağlığı 
açısından önemli olduğu gibi fonksiyonel, estetik ve psikolojik olarak da 
önemi oldukça büyüktür.

Günümüzde diş eksikliği durumlarında dental implant tedavisi öncelikle tercih 
edilen tedavi seçeneklerinden biridir. Dental implant, çeşitli nedenlerle kaybedilen 
dişlerin yerine çene kemiğine yerleştirilen ve protezlere destek için yapılan yapay 
titanyum diş kökleridir. Yüksek biyouyumu nedeniyle dental implantlar titanyumdan 
yapılmaktadır. Dental implantlarla birlikte yapılan protezler ağız, diş ve çene sağlığı 
açısından daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken, aynı zamanda estetik 
açıdan yüze doğal bir görünüm verir. 

Hemofili Hastalarında Dental İmplant Tedavisi Yapılabilir mi?

Dişsiz çenelerde veya kısmi diş eksiklikleri olan çenelerde dental implant tedavileri 
estetik, beslenme ve konuşma fonksiyonlarının rehabilitasyonu için başarılı bir ter-
cihtir. Hemofili hastalarında hastalığın ciddiyeti, komplikasyonların kontrol edilebilir-
liği ve hastanın beklentileri göz önünde bulundurularak dental implant uygulaması 
yapılabilmektedir.      

Prof. Dr. Gülsüm AK
İ.Ü. Diş Hekimliği Fak. Dekanı

HEMOFİLİ HASTALARINDA
DENTAL İMPLANT
TEDAVİLERİ

HEMOFİLİ HASTALARINDA
DENTAL İMPLANT
TEDAVİLERİ
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Cerrahi İşlem Öncesi Kanama Kontrolü için 
Neler Yapılmalıdır?

Hemofili hastalarında ağız bölgesinde operasyon sonrası 
kanama riski artmaktadır. Hemofili hastalarında diş tedavi-
leri hastane ortamında, hastanın doktoru ve konu ile ilgili 
uzmanların yakın işbirliği ile uygulanmalıdır.

Gerekli faktör replasmanları ve medikal tedavi ile kanama 
kontrolü sağlanarak diş çekimi yapılan hastaların, sonraki 
dönemde dişsizlik durumları da göz önünde bulundurul-
malıdır. Beslenme, konuşma ve estetik fonksiyonlarının diş 
çekimi sonrası yerine getirilmesi amacıyla uygulanan dental 
implantların hemofili hastalarında da uygulanması müm-
kündür. 

Oluşacak kanamanın faktör replasmanı ve traneksamik asit 
ile minimuma indirilmesi amacıyla öncelikle hastanın he-
matoloğu ile konsültasyon yapılmalıdır. Yapılacak cerrahi 
operasyonun büyüklüğü belirtilmeli ve uygun dozda fak-
tör replasmanı ve ilaç düzenlemesi yapılmalıdır. Başarılı bir 
multidisipliner yaklaşımın ardından uygun şartlar sağlandı-
ğında hemofili hastalarında sağlıklı bireylerdekilerden fark 
olmaksızın dental implant uygulamaları yapılabilmektedir.

İşlem sırasında kanamanın yoğun olduğu durumlarda kana-
ma kontrolü için hemostatik ajanlar kullanılabilir. 

Sonuç olarak;
• Özellikle kemik müdahalesini içeren (diş çekimi, implant) iş-

lemler ya da rejyonal lokal anestezik uygulamaları gibi cerrahi 
girişimler, uygun faktör düzeyi sağlandıktan sonra yapılmalıdır.

• Oral enfeksiyon varsa cerrahi öncesi antibiyotik tedavisi 
uygulanmalıdır.

• Ağız içi hijyenin korunması çok önemlidir. Hemofilik aile 
ve hastaların buna oldukça önem vermesi gerekmekte-
dir. Ağız hijyenin sağlanamadığı durumlarda ileri yaşlar-
da diş eksikliğinin çok sık görüldüğü unutulmamalıdır.

• Hastalar 6-12 ayda bir değerlendirilmelidir. Yeni oluşan 
çürük, periodontal hastalık gibi durumlar fark edilip diş-
lerin daha uzun süre kullanılması sağlanabilir.

• Diş hekimlerinin ve hematologların hemofili hastalarında 
implant tedavisi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin 
artırılması gerekmektedir.

• Bu hastaların dental şikâyetlerinin artmadan rutin kont-
roller ile tespit edildiği gibi tedavi edilmesi yaşam kalite-
lerini arttırmakta önemli bir faktördür.

• Unutulmamalıdır ki hemofili hastalarında diş tedavisi ve 
sonuçları, bunların oluşmaması için sarf edilen koruyucu 
işlemlerden her zaman daha pahalı ve zahmetlidir. 

Hastaların ağız hijyenini sağlaması implant tedavisinin ba-
şarısı açısından çok önemlidir. Hastanın ameliyat öncesi ve 
ameliyat sonrası tüm koşullarının en üst seviyede tutulması 
için bu operasyonun multidisipliner bir çalışma olduğunun 
farkına varılmalı ve hematolog ile her aşamada bağlantı 
içinde olunmalıdır. 
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20-22 Ocak 2017, İstanbul

TÜRKİYE
YENİ TANI HEMOFİLİ 

AİLE KAMPI - 1

T
ürkiye Hemofili Derneği, kamu yararına çalışan dernek statüsünde 
olmasının bilinciyle yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek ül-
kemizde ilk kez “Yeni Tanı Hemofili - Aile Kampı” düzenledi. İstan-
bul - Sirkeci’de bulunan dernek merkezinde 20-22 Ocak 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen programda son 2 yıl içerisinde çocuklarına 

hemofili tanısı konulmuş olan 8 ailemiz ağırlandı. Kamp süresince hemofili tüm 
yönleriyle detaylı anlatılıp tartışılırken tecrübeli ailelerin geçmişte yaşadıkları 
deneyimler ve hemofilinin psiko-sosyal yönleri de interaktif bir ortamda tartı-
şıldı. Irmak Gümüştaş

TRHD Uzman Klinik Psikolog

Funda ÇİGA
TRHD Koordinatörü
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Yeni Tanı Hemofili - Aile Kampı, İdari Başkan yardımcısı Gök-
han Aktaç’ın, video eşliğinde derneğimizi tanıtan sunumu 
ile başladı. Derneğimizin tarihi, vizyonu, misyonu, amaçları, 
hizmetleri, sosyal ve tıbbi faaliyetleri katılımcılarla paylaşıldı. 
Akabinde Dr. Fikret Bezgal’ın karşılama konuşması ile tanışma 
bölümüne geçildi. Ailelerimiz kendilerini tanıtırken hemofili 
ile nasıl tanıştıklarını, duygularını ve beklentilerini paylaştılar. 
Bilimsel Başkan yardımcısı Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı 
ailelerimize, hazırlanan aile kampı programının içeriğinden 
ve güncel hemofili sorunlarından bahsetti. İlk günün oturu-
mu hastalarımız ve uzmanların karşılıklı soru – cevapları ile 
tamamlandı. 

Kampın ikinci günü TRHD Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar’ın açı-
lış konuşması ile başladı. Hocamız hemofilinin tanımı, yol açtığı 
sorunlar, çözüm yolları, tedavi ve güncel gelişmeler konusunda 
bilgi verdi. Ardından Prof. Dr. Ergül Berber hemofili ve kalıtım 
/ genetik konularında sunum yaptı. Dr. Berber, genetik tanının 
önemini vurgulayarak, ülkemizdeki mevcut uygulamalar ve 
gelecekteki çalışmalardan bahsetti ve ailelerimize umut oldu. 
Hasta ve hasta yakınlarının aklındaki önemli sorulardan biri olan 

iş yaşamı ile hemofiliklerin sahip olduğu sosyal haklara değin-
mek üzere Dr. Fikret Bezgal sunumuna başladı. Hemofili bildiri-
mi, ilaç alım karneleri, engelli raporu, iş imkânları, emeklilik gibi 
birçok konuya açıklık getiren Dr. Bezgal gelecekte çocuklarının 
yaşamlarıyla ilgili kaygılanan gözleri güldürmeyi başardı. Veri-
len aradan sonra Uzm. Dr. Başak Koç tedavide kullanılan tüm 
tıbbi ürünleri ve kullanım şekillerini detayıyla anlatarak aileleri 
hemofilide kullanılan ürünler (ilaçlar) ve uygulanması konusun-
da bilgilendirdi. Konuşmanın ardından aile fotoğrafı çekildi. Der-
neğimizin eski yöneticilerinden, hemofili annesi Fatma Bali oğlu 
Ömer’in doğumundan 17 yaşını kutladığı bugüne kadar yaşadık-
ları tüm tecrübelerini kamp sakinleriyle paylaştı. Nasıl bir yaşam 
alanı olması gereğinden, çocuğun yaşadığı ortamı rahatlatmak 
için yapılması gereken düzenlemelerden, spora olan ilgisinin na-
sıl yönlendirileceğinden, psikolojik olarak yaşadıkları evrelerden 
bahsetti. Bunu bir hemofili babası ve yönetim kurulu üyesi İs-
mail Balmumcu’nun en içten duygularını ve yaşam tecrübelerini 
paylaştığı konuşması izledi. Burada özellikle babanın hemofilik 
oğluna desteğinin, ilgisinin ve sevgisinin önemini vurguladı. 
Ardından Uzm. Klinik Psikolog Irmak Gümüştaş hemofilikler ve 
aileleri için psikolojik desteğin öneminden bahsetti. Yaşanan 
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ruhsal dönemlere, kişiye özel danışmanlığın önemine ve aile içerisindeki dengelerin ko-
runmasına dair önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Haluk Zülfikar, Irmak Hanımın sunumunun 
devamı niteliğinde aileler ile interaktif bir oturum yaparak motivasyonlarını yükseltmeyi 
amaçlayan bir konuşma yaptı. Hayatımızda yaşanan özel durumlara karşı bakış açımızın 
ve algımızın önemini vurgulayan hocamız değişimin kendi elimizde olduğunu belirtti. Gü-
nün son sunumunu Dr. Fikret Bezgal ve Hemşire Hanife Özcan birlikte yaparak acil du-
rumlarda yapılması gerekenlere değindiler. Kanamalar ve kazalar sonrasında ilk müdaha-
lenin önemi vurgulandı. Hemşiremiz self infizyon (faktör yapımı) konusunda ailelerimize 
detaylı bir video izleterek hayatlarını kolaylaştıracak uygulama için onları cesaretlendirdi. 
Ailelerimizle süren uzun eğitim günü birlikte yenen akşam yemeği ile tamamlandı. 

Aile kampının üçüncü ve son günü Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı’nın çocuk sağlığı ile 
ilgili sunumuyla başladı. Konuşmasında, çocuk gelişiminde tüm yaş gruplarına değinerek 
ailelerin yavrularına gelişim süreçlerinde nelere dikkat etmeleri, aşıları, tıbbi kontrolleri 
hakkında bilgiler verdi. Hemofilik üyelerimizden olan Serdar Karaman hemofili ile tanış-
masını, tecrübelerini, geçmişte kısıtlı imkanlara sahipken yaşadığı olayları samimi ve espri-
li anlatımı ile ailelerimizle paylaştı. Ayrıca geçmişten günümüze gelişen tıbbi imkânlara 
değinirken hayatta her zaman umutlu olmak gerektiğini de vurguladı. Hemofili gençleri-
mizden Psikolog Sezgincan Özpolat kendi deneyimleriyle profesyonel kimliğini harmanla-
dığı bir sunum yaptı. Yeni doğandan çocukluk çağına kadar olan gelişim döneminde aile 
-çocuk iletişimine değinerek; hemofilik çocuklara ailelerinin nasıl davranması gerektiğine 
dair bilgiler verdi. Derneğimizin sosyal medya ve genç hemofili grubu sorumlusu İnt. Dr. 
Caner Dadak sosyal medyanın önemini, etkin ve doğru kullanmanın yollarını anlattı. Ayrıca 
dernek web sitesi ve sosyal medya hesaplarını tanıtarak güncel bilgilere ulaşabileceklerini 
belirtti. Son sunumun ardından Dr. Yusuf Bey ailelerimize günün anısı niteliğinde hediye ve 
sertifikalarını dağıttı. 

Eğitim kampının sonunda, katılan ailelerimiz faydalı ve doğru bilgiye ulaşmış olmanın yanı 
sıra sosyalleşme ve birbirlerini daha yakından tanıma açısından çok memnun kaldıklarını 
belirttiler. Bu memnuniyetler, eğitim kampının başlangıcında ve sonunda yapılan anket-
lerle de doğrulanmış oldu. 

Yeni Tanı Hemofili - Aile Kampı başlangıcında yapılan anket sonuçları kısa sürede değerlen-
dirildi. Aileler; hemofili ile genellikle çocukları emeklemeye ve/veya yürümeye başladığında 
tanıştıklarını paylaştılar. İlk tanı konulduğunda yaşanan duygu; öncelikle üzüntü, öfke, çaresiz-
lik ve yıkım olarak tanımlandı. Ailelerin mevcut durumu aile mensupları ve yakın arkadaşları 
ile paylaşarak özümsemeye çalışmaları ise ortak bir davranış olarak dikkati çekti. Hastalığın en 
zor yanının ise evlatlarına damar yolu açılması olduğuna, çocuklarını kanamadan korumak için 
çok daha dikkatli olmaları gerekliliğinin kendilerini yorduğuna özellikle değindiler. 
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Ayrıca hemofili ile psikolojik ve sosyal yönden başa çıkma müca-
delelerinin yaşam kalitelerini oldukça düşürdüğünü vurguladılar. Bu 
arada sahalarında uzman olduğunu bildikleri doktorlara çocukla-
rını teslim etmelerinin ve onların da çocuklarını sevgi ile bağırları-
na bastıklarını görmelerinin kendilerini çok rahatlattığını paylaşan 
ailelerimiz, ortak hayallerinin yavrularını büyümüş, kendi ayakları 
üzerinde duran bireyler olarak görebilmek olduğu hususunda bir-
leşmişlerdir.  

Yeni Tanı Hemofili - Aile Kampımızın amacı; yavrusuna yeni 
hemofili tanısı konmuş ailelerimizi öncelikle ülkemizin her köşe-
sinde hemofili hakkında eşdeğer, yeterli bilginin olmamasının, iyi 
bakım ve yeterli, güncel tedaviye ulaşamamanın kaygılarından 
kurtarmak, yeniden hayatın içine bu kez daha bilgili ve dona-
nımlı olarak çekebilmek, yalnız olmadıklarını göstermekti. Kam-
pın son günü toplanan 2. anket sonuçları bize hedefe ulaşma 
mutluluğu ve gururunu yaşattı.
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T
ürkiye Hemofili Derneğinin (TRHD) düzenlediği Türkiye Bölgesel Hemofi-
li Sempozyumlarının dördüncüsü; Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz 
Üniversitesi Rektörlüğünün iş birliği ile 23 Ocak 2017 Pazartesi günü yapıldı. 
Sempozyum Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin B Blok 6. Katındaki 
Mor Salonda 10:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleşti. Programa Antalya ili 

çoğunluklu olmak üzere, Konya, Denizli, Isparta, Burdur ve diğer çevre illerden (59 has-
ta, 57 hasta yakını, 6 hemşire ve 15 doktor ile 3 dernek görevlisi) toplam 140 kişi katıldı. 
Bölgedeki hastaları, hasta yakınlarını, ilgili tıp mensuplarını kuşatacak şekilde organize 
edilen ve içerisinde hemofili konseyinin de bulunduğu sempozyum büyük ilgi gördü.

Sempozyumun gerçekleşeceği 23 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ka-
tılımcılar konferans salonunda karşılandı. Kayıtları yapılarak İstanbul’dan getirilen dokü-
manlar her katılımcıya takdim edildi. Muayeneye ihtiyacı olan hastalar için ek formlar 
hazırlandı. Farklı illerden gelen 28 hastanın muayeneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Uzmanı Dr. S. Başak Koç 
Şenol, Aile Hekimi Dr.Fikret Bezgal ile Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu tarafın-
dan yapıldı. Ortak olarak tedavi planlamaları düzenlendi. 

Bilimsel program öncesinde tüm katılımcılara öğle yemeği ikram edildi.

23 Ocak 2017, ANTALYA

Türkiye Bölgesel     
  Hemofili
  Sempozyumu4.

“Hemofiliklere ve ailelerine 
yönelik gerçekleştirilen 
oturumlarda; hemofili 
tedavisindeki son 
gelişmeler, alanında uzman 
konuşmacılar tarafından 
anlatıldı. "

Demet METE
TRHD Sekreteri

ET
Kİ

N
Lİ

KL
ER

İM
İZ

14 - Yeni Faktör Dergisi



Sempozyum, TRHD yönetim kurulu üyesi Caner Dadak’ın sunu-
mu, şehitlerimiz, yitirdiklerimiz ve bilim insanları için 1 dakikalık 
saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 
TRHD Genel Sekreteri aynı zamanda hemofili hastası olan Sayın 
Dr. Fikret Bezgal, Antalya İl Sağlık Müdür Yardımcısı Sayın Dr. 
Ebru Büyükkaraman, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalından Sayın Doç. Dr. Alphan 
Küpesiz açılış konuşmalarını yaptılar. Açılış konuşmalarının ar-
dından Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Sayın Dr. Ebru Büyükkaraman, Akdeniz Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Akdeniz Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı 
öğretim üyesi Doç. Dr. Alphan Küpesiz’e katkılarından dolayı 
plaket takdim edildi.

Bilimsel program iki ayrı oturum halinde gerçekleştirildi. Otu-
rumların Başkanlığını Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve Doç. Dr. Alp-
han Küpesiz yaptılar. 

İlk oturum Doç. Dr. Alphan Küpesiz’in Hemofiliklerde Sorunlar 
ve Bölgesel Farklılıklar konuşması ile başladı. Sayın Küpesiz 
konuşmasında; hemofilinin tanımı, pıhtılaşmaya nasıl etki et-
tiği, hemofilinin sınıflandırılması, klinik seyri, inhibitör gelişimi 
konularında bilgilerini paylaştı. Akabinde Hemofili Tedavisi ve 
Profilaksinin Önemi başlığında Uzm. Dr. Başak Koç Şenol, fak-
tör düzeylerinin sınıflandırılması, inhibitör ve faktör kullanımını 
vaka sunumlarıyla katılımcılara anlattı. Arel Üniversitesi Mole-
küler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergül Berber 
Hemofili Tanısında ve Takibinde Genetiğin Rolü başlığı altında 
yaptığı konuşmasında genetik özellikler, hemofili hastalığında 
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kalıtım ve genlerin ifade edilmesi, inhibitör gelişiminde gene-
tiğin etkisi konularından detaylı olarak bahsetti. Birtakım mo-
leküler genetik yöntemler ile genetik tanı yöntemleri, taşıyıcı 
belirlenmesi, prenatal tanı, preimplantasyon genetik tanı, direk 
gen analizi, İndirek gen analizi, bağlantı analizi, kız ve erkek 
çocuklarında hemofilinin genetik tanısı ve gen tedavisi konu-
larında bilgilerini katılımcılarımıza aktardı. İstanbul Üniversitesi 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Ak Hemofilik-
lerde Ağız ve Diş Sağlığının Önemi başlığındaki konuşmasında; 
yapılan uygulamaları, diş fırçalama, diş ipi kullanma ve doğru 
ağız-diş bakımı yöntemlerini anlattı. Bu konuşmanın ardından 
kısa bir çay molası verildi. 

Sempozyumun ikinci oturumunda, İstanbul Tıp Fakültesi Or-
topedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. 
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Önder Kılıçoğlu, Hemofililerde Ortopedik Sorunlar ve Tedavisi 

başlığı altında yaptığı sunumunda; hemofiliklerin ortopedik 

sorunları için birçok seçenek bulunduğunu ve hasta – he-

kim işbirliği ile başarılı ve uzun süreli sonuçların alınması-

nın mümkün olduğunu vurguladı. Akabinde İstanbul Tıp 

Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. 

Cüneyt Türkmen, Hemofiliklerde Radyoaktif Sinovektomi 

Uygulaması konusunda bilgiler sundu. Radyosinevekto-

minin yüksek tedavi etkinliği sağlayabileceğinden, genel 

anestezi gerektirmeyen, minimal invaziv - düşük kanama 

riski bulunan ve faktör ihtiyacı düşük olan bir uygulama 

olduğundan bahsetti. Son olarak İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü Çocuk He-

matolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı öğretim üyesi ve TRHD 

Genel Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar Hemofili Tedavisi ve 

Profilaksi başlığındaki konuşmasında; tüm sunumları ge-

nel olarak özetleyerek hemofili hastalığındaki gelişmeleri, 

tedavinin önemini, dünyadaki örnekleri ile paylaştı. Konuş-

masında teşhis ve tanı yöntemlerine, profilaksi tedavisinin 
önemine yer verdi. 

Konuşmalardan sonra gerek hemofili ve yakınlarından, gerekse 
tıp mensuplarından gelen muhtelif sorular yanıtlandı. Özellikle 
kas ve eklem sorunlarına yönelik Dr. Kılıçoğlu’na pek çok farklı 
soru soruldu ve verilen cevaplarla hastaların endişelerinin gi-
derilmesine çalışıldı. Türkiye 4.Bölgesel Hemofili Sempozyumu 
Prof. Dr. Bülent Zülfikar’ın hemofiliklerin yaşadığı sıkıntılar, çö-
züm yolları ve geleceğe yönelik yapılması gerekenleri aktarma-
sı ile son buldu. 

Türkiye Bölgesel Hemofili Sempozyumumuza gösterdikle-
ri yakın ilgi vesilesiyle başta Antalya İl Sağlık Müdürü, müdür 
yardımcısı ve müdürlük elemanlarına, Akdeniz Üniversitesi 
Rektörü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve hasta-
ne çalışanlarına, özellikle Erdal Mert Güler ve Ali Duru beylere, 
çevre illerden Antalya’ya gelen tüm hemofililere ve katılımcı 
hemofili dostlarına, derneğimizin çalışanlarına yönetim kurulu-
muz adına teşekkür ederiz. 
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TRHD
II. Karne Şenliği

1 Şubat 2017

T
ürkiye Hemofili Derneği tarafından organize edilen 2. TRHD karne şenliği 01 Şubat 2017 
Çarşamba günü dernek merkezinde gerçekleşti. 2016-2017 yılının 1.dönemini tamamla-
yan 40 çocuk ve aileleri bir araya geldi.

Etkinliğimiz çocuklarımızın kamp organizasyonlarından da tanıdığı ve çok sevdiği ani-
matör Yaşar Say’ın eşliğinde gerçekleşti. Yavrularımıza; gün boyunca gönüllerince eğlenme 
fırsatı buldukları oyunlar ve yarışmaların yanı sıra ciddi anlamda deneyim kazandıracak atölye 
çalışması da yaptırıldı.

Gün sonunda çocuklarımıza hediyeleri ve sertifikaları verildi. Karne şenliği etkinliğine Koska 
ürün paketleri ile destek veren yönetim kurulu üyesi Gökhan beye, boyama kitabı desteği ile 
yönetim kurulu üyesi Aslı hanıma ve gün boyu yanımızda olan Derneğimizin genel sekreteri 
Dr. Fikret Bezgal hocamıza çok teşekkür ederiz.

Çocuklarımızın gülen yüzü en büyük mutluluğumuz.

Funda ÇİGA
TRHD Koordinatörü

Hayatın her anında başarıya odaklanmış kalplerin
karne sevinci...
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Hemofili Vakalarla
Eğitim Sempozyumu

(HEVES)
17-19 Şubat 2017, ANTALYA

H
emofili hakkında mevcut bilgilerin güncellendiği 
ve her katılımcının deneyimlerini paylaşıma açtığı, 
olgularla zenginleştirilmiş oturumlar, hemofilinin en 
ciddi komplikasyonlarından biri olan inhibitör geli-

şiminin ve tedavisinin tartışıldığı oturumlar ve von Willeb-
rand hastalığının ayrıntıları ile konuşulduğu Hemofili Vaka-
larla Eğitim Sempozyumu (HEVES), bu yıl 3. kez 17-19 Şubat 
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 

Pediatri-Dâhiliye asistanları ve uzmanları ile hematoloji yan 
dal asistan ve uzmanları başta olmak üzere hemofiliye ilgi 
duyan ve bilgilerini güncellemek isteyen tüm hekimlerin bir 
araya gelmesini sağlayan, keyifli bir ortamda gerçekleşen 
sempozyumda, Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Bülent Zülfikar da Türkiye’de Hemofili Tarihi ve Hemofili Te-
davisinde Bireyselleştirme konularını anlattı.
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S
avaş mağdurlarıyla ilgili mevcut durum, sorunlar ve 
çözüm önerilerinin değerlendirildiği “Savaş Mağduru 
Engelliler Uluslararası Zirve Programı” 18-19 Şubat’ta 
İstanbul’da gerçekleşti. Yurtiçi ve yurtdışından; ilgi-

li bakanlıklar, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, 

STK’lar ve medya kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen 
zirvede Türkiye Hemofili Derneği de katılımcı olarak yer aldı. 
Dernek başkanımız Prof. Dr. Bülent Zülfikar “Savaş Mağduru 
Kronik Kan Hastalıklarında Hekim Hasta İlişkisi” başlıklı konuş-
ması ile zirvenin katılımcılarını bilgilendirdi.

Savaş Mağduru Engelliler 
Uluslararası Zirve

Programı
18-19 Şubat 2017, İstanbul
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DÜNYA
NADİR HASTALIKLAR GÜNÜ

ÖFE
ÖZEL FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

26 Şubat 2017, İstanbul

Nadir veya Yetim hastalık, her 2000 kişiden birinde görülen hastalık olarak tanım-
lanmakta ve günümüzde 5000’den daha fazla farklı sistemleri ilgilendiren nadir 
hastalık bulunduğu bilinmektedir. Ülkemizde ve dünyada her yıl, 29 Şubat ”Nadir 
Hastalıklar Günü” olarak kutlanmaktadır. Şubat ayının 28 günle sonlandığı yıllarda 
ise kutlama ve etkinlikler bu tarihte gerçekleştirilmekte, gönüllüler özellikle kamu-

oyunu ve sağlık otoritelerini bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek açısından çeşitli etkinlikler dü-
zenlemektedirler. 

Bu yıl “Dünya Nadir Hastalıklar Günü” İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci-
leri, Türkiye Hemofili Derneği (TRHD), MPS-LH Derneği, KifDER, BEHEMDER, PKU Aile Derneği, 
Sistinozis Hastaları Derneği ve KAS-KADER işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle 26 Şubat 2017 
tarihinde gerçekleştirildi. 

Etkinliğe Türkiye Hemofili Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu üyelerimiz Caner Dadak, 
Cazibe Pekeş, Zonguldak İl Temsilcimiz Aynur Ak, dernek üyelerimizden Fırat Özatiz, Fatih Yo-
ğurtçu, Özlem Tokay ve Dernek Sekreterimiz Demet Mete katıldı. 

Demet METE
TRHD Sekreteri

Caner  DADAK
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi
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DÜNYA
NADİR HASTALIKLAR GÜNÜ

ÖFE
ÖZEL FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Ortak amaç; günümüzde ve gelecekte tüm nadir hastalıklarla 
ilgili tanı ve tedavi süreçlerinin daha erişilebilir ve sürdürülebilir 
olması, kamuoyunda bu hastalıkların bilinirliğinin arttırılması 
idi. Ortak çaba ise amacın gerçekleştirilmesi için var gücümüz-
le çalışmaya devam edilmesi oldu. 

Nadir Hastalıklar Gününde gönüllüler önce Üsküdar’da, aka-
binde Beşiktaş sahilinde bir araya geldiler. Üsküdar sahilinde 
katılımcılar tarafından basın bildirisi okundu ve hazırlanan 
uçan balonlar gökyüzüne bırakıldı. Toplu fotoğraf çekiminin 
ardından grup ikiye ayrıldı. Bir grup Üsküdar sahilinde kalmaya 
devam ederken diğer grup Beşiktaş’a geçerek burada etkinliği 
sürdürdü.

Türkiye Hemofili Derneği gönüllüleri ve geniş bir katılımcı top-
luluğu Beşiktaş’a geçerek Beşiktaş Meydanında çalışmalarını 
sürdürdü. Burada kurulan standın yanında diğer derneklerle 
birlikte TRHD ve Genç Hemofili roll-up’larını açarak üniversite 
öğrencileri ile birlikte ziyaretçilere nadir hastalıklar, önemi ve 
beklentiler anlatıldı. Özellikle hazırlanmış olan fotoğraf çerçe-
vesi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla kısa sürede 
iletişim kurularak nadir hastalıklardan biri olan hemofiliyi ve 
derneğimizin aktivitelerini anlatma imkânı bulundu. Bu sıra-
da farklı okullardan gelen öğrencilerin isteği üzerine onlara da 
hem hemofili, hem de nadir hastalıklar hakkında (karşılaşılan 
zorluklar, bunları aşabilmek için yapılabilecekler) detaylı bilgi 
verildi. Etkinlik süresince, İMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğ-
retim üyeleri ile bir arada olundu. Başta MPS-LH, BEHEMDER 
ve KAS-KADER olmak üzere, etkinliğe katılan diğer nadir has-
talık derneklerinin temsilcileriyle de hem hastalıklar, hem de 
faaliyetler ve yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında önemli 
bilgi alışverişinde bulunuldu. Beşiktaş Meydanındaki aktiviteler 

yaklaşık 3 saat sürdü ve fotoğraf çekimleri yapılarak etkinlik ta-
mamlandı. Ayrıca 4 Mart 2017 tarihinde Ankara Kızılay Cebeci 
şubesinin düzenlemiş olduğu, Nadir Hastalıklar Günü Farkın-
dalık programına TRHD adına Ankara İl Temsilcisi Naği Çelik 
katıldı. 
Bu özel gün ve özel etkinlik dolayısıyla birlikte çalıştığımız nadir 
hastalıklarla ilgilenen diğer dernek temsilcilerinin yanı sıra bu 
yolda gönüllü olarak bizlere destek olan geleceğin doktorla-
rı olarak gördüğümüz tıp fakültesi öğrencilerine de gönülden 
teşekkür ederiz.
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T
ürkiye Hemofili Derneği merkezinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hemofilik anne-
leri ile bir araya gelerek çay saatinde hoşça vakit geçirip sohbetlerde bulunmak artık 
geleneksel hale gelmişti. Bu yıl ise her yıl düzenlediğimiz bu etkinliğe farklı bir aktivite 
koymak istedik. Annelerimiz için ilgi çekecek ne olabilir diye araştırırken aklıma hemofi-

lik çocuklarımıza gönüllü ebru dersi vermek isteyen arkadaşım geldi ve ona “anneler için Dünya 
Kadınlar Gününe özel bir çalışma yapabilir miyiz ?”diye sordum ve olumlu yanıt alınca hazırlık-
lara başladık. Web sitemizde programla ilgili bilgileri yayınladık.
8 Mart sabahı annelerimiz dernek merkezimize gelmeye başladılar ve sevgili ebru hocamız 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
ETKİNLİĞİMİZ

8 Mart 2017

Fatma BALİ
TRHD  Üyesi

Yeryüzüne rengini veren kadınlar....
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Hatice Demirel de kendi getirdiği malzemelerle çalışma masasını 
hazırlayarak merak edenleri deneme yapmaya davet etti. Bir yan-
dan çaylarımızı ve ikramlarımızı sunarken bir yandan da sırayla 
ebru çalışmalarına başladık. Genellikle herkes ilk kez bu çalışmayı 
yapıyordu ve hepimize çok eğlenceli ve ilginç geldi. Hepimiz me-
rakla bir diğerimizin yaptığı ebruyu bekliyorduk. Tüm anneler bü-
yük bir heyecan içinde  sırayla ebru çalışması yaptı. Yapılan ebru 
çalışmalarını kuruması için yere sererek tekrar çay kahve ikramı 
için kafeteryaya çıktık. Sevgili dernek doktorumuz Fikret Bey tüm 
annelerimize birer karanfil dağıtarak kadınlar günümüzü kutladı.

Daha sonra ebru hocamızı ileriki bir tarihte yeni bir çalışma yap-
ma sözünü alarak bir başka programına yetişmek üzere yolcu 
ettik.

Samimi ve eğlenceli bir ortamda devam eden kadınlar günü et-
kinliğimizi hatıra fotoğrafı çektirerek tamamlamış olduk.

Bu özel günde dernek merkezimizde bizimle birlikte olan tüm an-
nelerimize ve ebru çalışması ile programımıza renk katan Hatice 
Demirel’e çok çok teşekkür ediyoruz.
Seneye tekrar bir arada olmak dileğiyle…
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T
ürkiye Hemofili Derneği (TRHD) ile Kırgızistan Engelli Hemofililer Derneği (KEHD) 
arasında Dünya Hemofili Federasyonunun (WFH) koordinasyonu ile gerçekleştirilen 
İSTANBUL-BİŞKEK HEMOFİLİ GÜNLERİ 26-29 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

 İSTANBUL-BİŞKEK HEMATOLOJİ GÜNLERİ programı Kırgızistan Ulusal Anne ve 
Çocuk Sağlığı Koruma Merkezi Hastanesinde yapıldı. 

Bilimsel programımızın ilk gününe TRHD olarak başkanımız Prof. Dr. Bülent Zülfikar, başkan 
yardımcısı olarak şahsım, Bilim Kurulu üyeleri Doç. Dr. Gül Nihal Özdemir ve Doç. Dr. Fatih 
Dikici katılırken merkezin toplantı salonunda Direktör Dr.Kamçıbey Askarbekoviç, Kırgızis-
tan EHD Başkanı Nurbek Orozaliev, Kırgızistan Cumhuriyeti SB.HBM Koordinatörü Dr.Timur 

HEMOFİLİ BİLİM GÜNLERİ 
İSTANBUL - BİŞKEK 

TRHD-KEHD 26-29 Mart 2017, BİŞKEK

Uzm. Dr.
Yusuf BÜYÜKPINARBAŞILI
TRHD Başkan Yardımcısı

Mesafe uzak, kalpler yakın...
Sınırların ötesinde sınırsız kardeşliğe...
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Narbekov, Çocuk Hematolojisi uzman-
ları Dr.Aygül Çerikçiyeva, Dr.Ravşan 
Motuşeva, Dr.Meri Eralieva ve Rifat 
Nergiz  çocuk ve erişkin hematolojisi 
uzman ve asistanları, ortopedi asistan 
ve uzman doktorları, Kırgızistan’nın 7 
ayrı şehrinden Bişkek’e gelen hemofili 
hasta ve yakınları katıldılar. 

Programın ilk bölümünde “Dernek-
ler Arası Eğitim Çalıştayı” gerçekleşti. 
İlk konuşmayı merkezin direktörü Dr. 
Kamçıbey Askarbekoviç yaptı. Sayın 
direktör bizleri tekrardan merkezinde 
görmekten duyduğu memnuniyeti ve 
teşekkürlerini aktardı. Ayrıca bir yıl 
önceki ziyaret sonrası merkezlerinde 
hemofiliklere daha kapsamlı ve farklı 
yaklaşımların başladığını, TRHD ile ya-
pılan bu iş birliği sayesinde hemofiliklerin merkezlerinde 
daha rahat tedavi olabildiklerini belirtti. WFH’nın KEHD’ne 
yapmış olduğu faktör yardımlarının saklanması için mer-
kezde bir oda tahsis edeceği sözünü verdi. Bu yılki bilimsel 
programın çocuk ve erişkin hemofili konusunda çalışan tıp 
mensuplarına, ortopedistlere ve özellikle de hasta ve ailele-
rine çok yararlı olacağına inandığını belirterek konuşmasını 
tamamladı.

Ardından bilimsel oturuma geçildi ve ben konuşmamı ger-
çekleştirdim. Konuşmamda genel anlamda sivil toplum ku-
ruluşlarının yapılanması ve faaliyetlerinin kapsamı ile der-
neklerin hemofilikler için neler yapması gerektiğini TRHD 

tarafından gerçekleştirilen projelerden alıntı yaparak sun-
dum. Sunu sırasında çevirmenler vasıtasıyla interaktif bir 
ortam sağlanarak Kırgız hemofiliklerin kendi derneklerinin 
gerçekleştirmesini arzuladıkları faaliyetleri de şahsıma ile-
tilmiş oldu. Mevcut durum için sorulan sorulara yapılması 
gerekenler ve alınacak mesafeler olarak cevap verdim. Her 
türlü olumsuzluğun birlikte çalışarak aşılabileceğini ilettim.

Çalıştayın ikinci konuşması Türkiye Hemofili Derneği Başka-
nı Prof. Dr. Bülent Zülfikar tarafından yapıldı. Prof. Dr. Bülent 
Zülfikar hemofiliklerin dernekler için ne gibi katkılar sağla-
yabileceğini yine Türkiye Hemofili Derneği’nden örneklerle 
anlattı. Konuşması sırasında başkanımıza Kırgız hemofilikler 
ile aileleri çeşitli sorular sorarak detaylı bilgilere ulaşma şan-

Mesafe uzak, kalpler yakın...
Sınırların ötesinde sınırsız kardeşliğe...
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sı buldular. Konuşmanın sonunda TRHD’nin Kırgız hemofilik 
çocuklar ve annelerine İstanbul’dan getirdiği oyuncaklar, 
bereler ve şalların dağıtımı gerçekleştirildi.

Öğlen yemeği arasının ardından hemofili merkezler arası iş 
birliği kapsamında Hemofili Ortopedisi Sempozyumu ger-
çekleştirildi. Toplantının ilk bölümünde TRHD Bilim Kurulu 
Üyesi Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Dikici ortopedist gö-
züyle hemofili hastalarının eklem sorunlarına yönelik çö-
züm ve tedavi konusunu anlattı. İkinci konuşma TRHD Bilim 

Kurulu Üyesi Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Gül Ni-
hal Özdemir tarafından hemofili hastalığı, tanısı ve tedavisi 
üzerine yapıldı. 

Konuşmaların ardından Türk ve Kırgız hematoloji, ortopedi 
uzmanı doktorların ve hastaların katılımı ile Hemofilik Art-
ropati Konseyi gerçekleştirildi. Konseyde 20 Kırgız hemo-
fili hastası Doç. Dr. Fatih Dikici ve Doç. Gül Nihal Özdemir 
tarafından muayene edildi. Hastalar muayene bulguları ve 
radyolojik görüntülemeleri ile değerlendirilerek tedavi plan-
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ları ile ilgili medikal ve girişimsel önerilerde bulunuldu. Bu 
hastalardan fayda göreceği düşünülen 5 hasta radyoaktif 
sinovektomi tedavisi için listeye alındı. Kırgızistan’da RAS 
uygulaması mümkün olmadığından bu seçilen hastalar ve 
birer yakını ile bir ortopedi doktorunun Türkiye’de İstanbul 
Hemofili Mükemmeliyet Merkezi’nde tedavi olması ve eği-
tim görmesi planlandı. 

İlk gün 18:30’da biten toplantının ardından Kırgız Hemofili 
Derneği yöneticileri ile Kırgız hemofiliklerin katıldığı akşam 
yemeğinde buluşuldu. Bu esnada da kardeşlik programı 
konuşulmaya devam edildi.  

İSTANBUL-BİŞKEK HEMATOLOJİ GÜNLERİ’nin 2.günü 28 
Mart 2017 Salı saat 9:00’da başladı. Resmi görüşmelere 
önce Sağlık Bakanlığı’ndan başlandı. Prof. Dr. Bülent Zül-
fikar’ın başkanlığında; şahsım, Doç. Dr. Gül Nihal Özdemir 
ve Doç. Dr. Fatih Dikici’den oluşan heyetle birlikte KEHD 
Dernek Başkanı Nurbek Orozaliev, Ulusal Anne ve Çocuk 
Sağlığı merkezi direktörü Dr. Kamçıbey Askarbekoviç, Kır-
gızistan Cumhuriyeti SB.HBM Koordinatörü Dr. Timur Nar-
bekov, Çocuk Hematolojisi uzmanları Dr. Aygül Çerikçiyeva 
ve Dr.aysan Motuşeva ile Rıfat Nergis Kırgızistan Sağlık 
Bakanı Dr. Talantbek BATYRALIEV makamında ziyaret etti. 
Sayın Bakan çok sıcak bir karşılama ve iyi dilekleriyle biz-
leri ikinci defa Kırgızistan’da görmekten duyduğu memnu-
niyeti ifade etti. Toplantıda hazır bulunanları bizler adına 
Başkanımız Bülent Zülfikar, Sayın Bakana takdim ederken, 
Sayın Bakan’da heyetteki Kırgız katılımcıları başkanımıza 
takdim ettiler. Daha sonra Sayın Dr. BATYRALIEV’e baş-
kanımız ve Kırgız yetkililer hemofili alanında Kırgızistan’da 
devam eden sorunlar, çözüm önerileri, kardeş program, iş 
birliği model ve projeleri konusunda bilgi vererek hemofi-

li derneklerinin yapılanması ve faaliyetlerinde iş birliği ko-
nuları gözden geçirildi. Ardından Bakan Kırgız Devletinin 
sağlığa ayırdığı bütçenin yıllar içinde artacağına inandığını, 
ancak mevcut bütçenin yetersiz olmasının yanında öngörü-
lemeyen bazı sağlık sorunlarının bu bütçeyi daha da bozdu-
ğunu söyledi. Bir önceki ziyarette hemofili alanında birden 
çok sivil toplum yapılanmasının siyasi otoriteyi ürküttüğünü 
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belirttiğini hatırlatan Sayın Bakan geçen yılki TRHD ziyare-
ti sonrası bu durumun düzeldiğini bunun sonucu siyasileri 
ikna ederek Kırgız KEHD’ne çalışmalarını yapmaları için bir 
ofis verebileceğini iletti. Bir hekim olarak kronik hastalıklara 
ayrı önem verdiğini bunu Sağlık Bakanlığında da yapacağı 
uygulamalarda ayrı bir yere koyduğunu söyleyerek hemo-
filinin de ilgi alanında olduğunu ifade etti. Başkanımız Dr. 
Zülfikar devamla sağlık bakanına kabulü ve iş birliği düşün-
celeri nedeniyle teşekkür etti. İlk yapılan bilimsel programın 
ayrıntısını özellikle radyosinovektomiye ihtiyaç duyulan yaşı 
küçük hemofililerin Türkiye’ye gönderilmesi konusunda yar-
dımlarını rica etti. Bu rica kabul gördü.

Sağlık Bakanlığındaki verimli toplantının ardından TRHD he-
yeti Kırgız yetkililerle birlikte Kırgızistan’nın en önemli ha-
ber ajansı AKİPRESS’de bir basın toplantısı düzenledi. Kır-
gızistan Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’nden çocuk 
hematoloğu Dr. Aygül Çerekçiyeva Ekim 2015’te başlayan 

TRHD ile Kırgızistan KEHD arasında, Dünya Hemofili Fede-
rasyonunun koordinasyonu ile gerçekleştirilen dernekler ve 
merkezler arası kardeşlik programı sayesinde TRHD yetkili-
lerinin Kırgızistan’a ikinci defa gelerek Kırgızistan’da hemo-
fili alanında çalışan hekimler ve sağlık personelinin yanı sıra 
hastalara ve hasta yakınlarına yönelik eğitimler verildiğini, 
böylece Kırgız hemofili hastalarının tedavilerinin daha başa-
rıyla gerçekleştiğini aktardı. Dr. Çerekçiyeva “Kırgızistan’da 
hemofili hastaları %70 oranında sakat kalıyor” diye ekler-
ken Dr. Zülfikar zamanında ve doğru tedavi ile bu oranın 
çok daha aşağılara çekilebileceğini, bu süreçte bazı Kırgız 
hemofili hastalarının tedavilerini gerçekleştirmek üzere Tür-
kiye’ye davet edileceğini bildirdi. Kırgızistan Hemofili Der-
neği Başkanı Dr. Nurbek Orozaliyev ise ülkede toplam 350 
hemofili hastasının yaşadığını, bunların 125 tanesinin 16 yaş 
altındaki çocuklar olduğunu söyledi. Daha sonra söz alarak 
yaklaşık 2 yıl önce geldiğimde Bişkek’teki hemofiliklerin so-
runlarının tespitini ve ardından çözüm yollarını anlattığımı 
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ifade ettim. 2 yılın sonunda özellikle hemofiliklerin faktör 
preparatlarına az da olsa ulaşabildiklerini ve devlet kurum-
ları ile daha yakın iş birliği içinde olduklarını görmekten bü-
yük mutluluk duyduğumu belirttim. Bu nedenle aynı soy-
dan gelen Türk ve Kırgız halkının kardeşliği için katkısı olan 
herkese teşekkür ettim. 

Basın toplantısının ardından çalışmalarına devam eden he-
yetimiz TİKA ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyarete TRHD ekibi 
ile Kırgız ekibinden Dr. Aigül Çeçieva, Nurbek Orozaliev ve 
Rıfat Nergis katıldı. Heyeti TİKA Bişkek Program koordinatö-
rü Evren Rutbil makamında kabul etti. Sayın Rutbil Bişkek’te 
TİKA’nın gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projeleri an-
latarak konuşmasına başladı. Evren bey Kırgızistan’da 400 
yataklı Kırgız -Türk Dostluk Hastanesinin bitme aşamasında 
olduğunu ayrıca bazı hastanelerin tadilatını yaptıklarını, Kır-
gızistan’ın tamamında işitme taraması programını gerçek-
leştirdiklerini, Kırgız Otizm Derneği ile birlikte çalıştıklarını 
ve 3 adet rehabilitasyon merkezine malzeme desteği yap-
tıklarını iletti. Ardından söz alan Başkanımız Bişkek’te bu-
lunma nedenimizi ve bu zamana kadar yaptıklarımızı ifade 
etti. TİKA’nın TRHD ve KEHD arasındaki kardeşlik progra-
mına ne düzeyde katkı ve katılım yapabileceği konusunda 
tekrar görüşmenin faydalı olacağı, mevcut durumda bu 
ilişkilerin TC. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi tarafından 
planlanmasının daha isabetli olacağı konusunda teyitleşildi.

TİKA ziyaretimizin ardından, T.C. Kırgızistan Büyükelçisi 
Sayın Metin Kılıç ile saat 16:00’da görüşmeye gidildi. Sayın 
büyükelçimiz bizleri çok sıcak bir şekilde büyükelçilik rezi-
dansının bahçesinde kabul ettiler. Önce başkanımız 4 kişilik 

ekibimizi takdim etti.  Sayın büyükelçi bizlere hoş geldiniz 
dedikten sonra Türkiye Cumhuriyeti olarak Kırgızistan Cum-
huriyetine yapılan yatırımlardan, yardım, destek ve projeler-
den, bahsetti. Büyükelçinin konuşmasının ardından söz alan 
Başkanımız Dr. Zülfikar öncelikle heyetimizi kabul ettikleri 
için kendilerine teşekkür etti. Kırgızistan’a ikinci gelişimizin 
2 günlük bir bilimsel program çerçevesinde olduğunu ve 
yine TRHD ile KEHD arasında WFH gözetimindeki kardeş 
dernek çalışmalarının ikinci yılının etkinliklerinin de biryan-
dan sürdüğünü iletti. Türkiye Hemofili Derneğinin kamu ya-
rarına bir dernek olduğunu, Uluslararası ilişkilerinde Dünya 
Hemofili Federasyonu ve Avrupa Hemofili Birliği Üyesi ol-
duğunu belirten başkanımız bir yıllık süreçte TRHD’nin ver-
diği destekle Kırgızistan Engelli Hemofili Derneği ile Kırgız 
hemofiliklerin bazı haklara kavuştuğunu söyledi. Ardından 
söz alan Büyükelçimiz, TRHD adına kendisine gelecek proje-
lere her türlü desteği vereceğini, dün gerçekleşen Hemofilik 
Artropati Konseyinde tespit edilen ve RAS için İstanbul’a gi-
decek hastalar, bir yakını ile bir ortopedistin gidiş gelişlerine 
yardımcı olabileceğini iletti.

TRHD ekibi saat 20:00 akşam yemeğinde Kırgız doktor ve 
hemofili derneği üyeleri ile buluştu. Yemek sırasında Dr. 
Kamçıbey Askarbekoviç ziyaretimizden duyulan memnu-
niyeti tekrar dile getirdi. Gelecekte yapılacak çalışmalar ve 
projeler samimi ortamda konuşuldu.

3 gün süren ISTANBUL-BİŞKEK HEMATOLOJİ GÜNLE-
Rİ’nin tüm hemofiliklere yarar sağlaması dileğimle sağ-
lıklar dilerim.
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14. Türkiye Hemofili Kongresi 
Medikal Salon İzlenimleri

12-15 Nisan 2017, Belek/ANTALYA

14. Türkiye Hemofili Kongresi 12 Nisan açılışını takiben 13 Nisan sabah 08:00’de uydu otu-
rumu ile başladı. Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve Prof. Dr. Kaan Kavaklı başkanlığında tedavide 
en önemli noktalardan biri olan hasta-hekim ilişkisi Prof. Dr. Can Balkan ve Fahri Şahin’in 
konuşmaları ile tartışıldı.

Bu oturum sonrası Hemofilide 2023 hedefleri panelinde, herkesin merakla beklediği ve henüz 
ülkemizde uygulamaya geçmemiş sadece çalışma aşamasında olan hemofili tedavisindeki 
yeni gelişmeler tartışıldı. Prof. Dr. Bülent Antmen geçmişte yaşanan zorluklardan şimdiki te-
daviye ve gelecekte bizi nelerin beklediğine değindi. Arkasından Prof. Dr. Bülent Zülfikar labo-
ratuvar ortamında araştırmaları tamamlanan yeni teknoloji ve bakış açısının öne çıktığı ürün-
ler olan subkutan tedavilerin neler olduğunu, hangi aşamada olduklarını anlattı ve Türkiye’nin 
de bu ilaçların çalışmaları içinde olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kaan Kavaklı konuya gelecekte 
umut vaat eden gen tedavisi ile devam etti. Medikal bilgi salonundaki erken oturumlar Uzm. 
Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı’nın hemofili alanındaki yapılanmanın ulusal düzeyde hemofili yapı-
lanması, tedavi merkezleri düzeyinde yapılanma, akademik düzeyde yapılanma, sivil toplum 
kuruluşları düzeyinde yapılanmayla başarılabileceğini anlatması ile tamamlandı.

Uzm. Dr. Başak KOÇ
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi
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İkinci uydu oturumda Prof. Dr. Can Balkan rFVIIa’nın kullanım 
endikasyonlarını ve kanamada etkinliğini anlattı. Sonrasında 
Prof. Dr. Paul Giangrande biyobenzer ürünlerin ne olduğunu ve 
bu ürünlerin faktörler için geçerlilik durumunu sundu.
Öğlen yemeğini takip eden 3. Uydu oturumda Prof. Dr. Prasad 
Matthew başkanlığında Prof. Dr. Bülent Antmen, Alphan Kü-
pesiz, Fahri Şahin ve Mehmet Sönmez yaş grupların göre he-
mofilikleri sınıflandırarak sorunlarına ve bunların çözüm yollara 
değindiler.

Uzun etkili faktörler paneli Prof. Zülfikar ve Kavaklı başkanlı-
ğında açıldı. Prof. Dr. İlgen Şaşmaz uzun etkili faktörlerle ilgili 
tüm çalışmaları özetleyerek pediatri deneyimini bizlere sundu 
ve hastaların hayat kalitesini belirgin olarak arttıracağını vurgu-
ladı. Prof. Dr. Fahri Şahin de erişkin deneyimlerini anlatarak aynı 
kazanımların erişkinlerde de sağlandığını ifade etti.
İlk günün son paneli yeni tanı almış hastaların her yönüyle tar-
tışılması ile ilgili olup Uzm. D. Zafer Şalcıoğlu tanıda yaşanan 
zorluklar, hastaların uzun süre tanı alamadıkları için yanlış te-
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davilere maruz kalmalarından bahsetti. Prof. Dr. Can Balkan 
tedavi seçiminde yol gösterici olabilecek çalışmaları özetledi. 
Oturum Prof. Dr. Alphan Küpesiz’in bakım ve izlemde yapılması 
gerekenleri anlatması ile tamamlandı.

Sabah erken saatlerde başlayan bilgi şöleni Uzm. Dr. Gönül Ay-
doğan başkanlığında Doç. Dr. Fatih Azık’ın hemofilide akılcı ilaç 
kullanımı, yapılan yanlışlar ve yapılması gerekenleri anlatması 
ile son buldu.

Akşam saatlerinde hemofili, hemofili ile yaşamak, kişisel teda-
vinin ön planda olduğu bu günlerde kişiselleştirilmiş tedavinin 
uygulanmasında fayda sağlayacak “MyPK Fit” tanıtımını içeren 

yemekli uydu oturumu kongrenin ilk günün kapanışını yaptı. 
Burada MyPK Fit ile hastalara daha uygun bir tedavi rejiminin 
ortaya konulabileceği tartışıldı. Hastalardan belirli saatlerde 
alınan kan örneklerinin bilgisayar sistemine girilerek kanların-
da olan faktörün ne zaman hangi seviyede olacağının ortaya 
konularak hastaya kişiselleştirilmiş profilaksi uygulanabileceği 
tartışıldı.

Kongrenin ikinci günü sabah saatlerinde kahvaltılı uydu sem-
pozyumu ile başladı. Prof. Dr. Tiraje Celkan’ın başkanlığında 
hemofili tedavisindeki en önemli sorunlardan biri olan inhibitör 
sorunu, immün tolerans alan veya almış ancak başarısız olmuş 
hastalarda aPCC profilaksisinin yeri başlıkları altında Prof. Dr. 
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Alphan Küpesiz ve Prof. Dr. Fahri Şahin tarafından tartışıldı.

Sonraki oturum erişkin hemofili hastalarına ayrılmıştı. Prof. Dr. 

Salih Aksu adolesandan erişkinliğe geçiş, Prof. Dr. Orhan Ayyıl-

dız erişkin hemofilisindeki sorunlar ve ve Prof. Dr. Mehmet Akif 

Karan geriatri ve hemofili konularına değindi. Öğleden sonra iki 

ayrı uydu sempozyumu gerçekleşti; Prof. Dr. Bülent Zülfikar ve 

Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı başkanlığında Y jenerasyonu 

ve hemofili ve ardından yine Prof. Dr. Bülent Zülfikar başkanlı-

ğında immün tolerans tedavisini Prof. Dr. Kaan Kavaklı anlattı. 

Nadir faktör eksiklikleri ve vWH panelinde Doç. Dr. Zühre kaya 

vWH’da güncel durumu, Doç. Dr. Gül Nihal Özdemir de nadir 

faktör eksiklerinde son gelişmeleri tartıştı. Ardından gerçekle-

şen ortopedi ve hemofili oturumunda Prof. Dr. Semih Aydoğ-

du ve Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu hemofili hastlarında ortopedik 

yaklaşım ve girişimleri; Prof. Dr. Cüneyt Türkmen ise radyoak-

tif sinovektomi deneyimleri anlattı. Son olarak Prof. Dr. Bülent 

Antmen başkanlığında ülkemizde hemofili bakım standartlarını 

ileriye götürmeye yönelik bir platform olan endüstri destekli 

WISH projesi tartışıldı.
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14. Türkiye Hemofili Kongresi 
 Multidisipliner Salon İzlenimleri

13-14 Nisan 2017, ANTALYA

T
ürkiye Hemofili Derneği (TRHD) ve Hemofili Federasyonu (HEDEF) işbirliği ile düzenle-
nen 14. Türkiye Hemofili Kongresi’nin ilk gününde Multidisipliner Salonda 3 panel ve 2 
interaktif oturum gerçekleştirildi. “Sivil Kuruluşlar ve Hemofili” panelinin ilk konuşmacısı 
Gökhan Aktaç  “Hepimiz için hep birlikte” anlayışıyla hareket eden gönüllülerin STK’lar 

için önemi üzerinde durdu. STK’lar için neden gönüllü olmamız gerektiğini, STK’ların ve üyelerin 
beklentilerini anlattı.

İsmail Balmumcu, ‘’STK’lardaki yapılanma ve İşleyiş’’ konulu sunumunda kurumsal organizasyo-
nun öneminden bahsetti, bir şirketin yetki ve iletişim hatlarının düzenlenmesi ve sorumlulukların 
dağıtılma biçiminin kurumsal organizasyon olarak tanımlandığını ifade etti. Ardından Hemşire 
Sibel Dere ‘’STK’lar ve Faaliyetleri’’ konulu sunumunda HETADER olarak amaçlarını, hedeflerini ve 
yaptıkları faaliyetleri anlattı. Son olarak ise Yulian Tsolov, WFH’nın organizasyon yapısı ve dünya 
genelindeki uluslararası tecrübelerini paylaştı. 
“Ras yapılan hemofiliklerin hayat kalitesinin değerlendirilmesi” oturumunun ilk konuşmasını
Dr. Mehmet Can Uğur hekim ve hemofili hastası kimliği ile anlattı. Radyoaktif sinovektominin 
son yıllarda hemofili tedavisinde önem kazandığını ve gelişebilecek eklem sakatlıklarını önlemesi 
açısından öneminden bahsetti. Ardından Prof. Dr. Cüneyt Türkmen, RAS uygulamasının önemini 
bilimsel açıdan değerlendirdi. “Genetik Geçişli Hastalıklar” oturumunun ilk konuşmacısı Prof. Dr. 
Ergül Berber, genetik tanı ile elde edilen verilerin; tedavide doğru kararların alınıp uygulanabil-
mesi üzerinde önemli rol oynadığından bahsetti. Son olarak Prof. Dr. Tunç Fışgın, hemofilide gen 
tedavilerinin klinik araştırmalarının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünden bahsetti. “Hemofililerde 

Gökhan AKTAÇ
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma BALİ
TRHD Üyesi
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Spora Hazırlık” oturumunun ilk konuşmacısı Prof. Dr. Sadi Kur-
dak, hemofili hastalarında sporun fizyolojik etkilerini anlattı. Ar-
dından Dr. Fatih Kol, yüzme, golf, yürüyüş, masa tenisi, okçuluk, 
dans, yoga gibi sporların hemofiliklerin eklem sağlığı açısından 
önemini anlattı. Basketbol, voleybol, tenis, bisiklet gibi sporla-
rın ise belirli bir düzeyde riskli olabileceğinden ama koruyucu 
önlemlerle yapılabileceğinden bahsetti. Son olarak Duran Aslan, 
Hemofili bireylerin yüzme eğitiminin nasıl olacağı, hangi stan-
dartlarda olacağı ve yüzme havuzunda eğitim esnasında dikkat 
edilmesi gereken konular hakkında eğitim verdi. Yüzmeyi kimle-
rin hangi ölçülerde yapacağı konusunda bilgi ve görüşlerini bil-
dirdi. Günün son oturumunda ise “Hemofili ile Yaşlanma” konu-
su tartışıldı. İlk olarak Dr. Sezgin Yıldız hemofiliklerin ileri yaşlara 
nasıl hazırlanacağını aktardı. Op. Dr. Gökhan Polat, ortez çeşitleri 
ve kullanımı hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Gülsüm Ak hemofilide 
diş protezleri ve implant uygulamalarıyla ilgili tecrübelerini pay-
laştı. Günün son konuşmasında ise Prof. Dr.  Mehmet Sönmez 
hemofiliklerde karşılaşılan kardiyovasküler sorunlar hakkında 
bilgi verdi. Egzersiz yapmanın hemofiliklerde ileride yaşanacak 
sorunları azaltacağını söyledi.
Kongrenin 2.gününde;  2 panel, 3 interaktif toplantı yapıldı.
“Bilgi Paylaşımı ve Eğitim” konulu ilk panelde; Sayın Doç. Dr. 
Yasemin Altuner Torun hasta ve ailelerin hemofili hastalığı ve 
yaşam tarzı konusunda eğitiminin önemi ile bilgiler verdi. Daha 
sonra Psikolog Irmak Gümüştaş Türkiye Hemofili Derneği’nde 
yaptığı çalışmalardan ve genel olarak ailelerin dikkat etmesi ge-
reken davranış modellerinden bahsetti. Dr. Fikret Bezgal hasta 
ve hekim arasında olması gereken en faydalı ve verimli ilişki ko-
nusunda açıklamalarda bulundu. Panelin son konuşmacısı Prof. 
Dr. Can Dörter hemofiliklerde diş bakımı ve diş problemleri or-

taya çıkmadan koruyucu olarak has-
taların nelere dikkat etmesi gerektiği 
konusunda çok değerli bilgiler aktardı.
Kahve molasının ardından başlayan 
interaktif oturumda hemofili tedavi-
sinde 2023 hedefleri konusunda bilgi-

ler verildi. Uzm. Dr. Başak Koç uzun etkili ilaçların günümüzdeki 
durumu ve Türkiye’ye gelebilme imkanları ve süresi konusunda 
ailelere ve hastalara merak ettikleri bilgileri aktardı. Daha sonra 
Dr. Yılmaz Ay subkutan ilaçlar hakkında bilgiler verdi. Yeni bir 
tedavi yöntemi olarak aktarılan bu bilgiler hasta ve aileler üze-
rinde büyük ilgi uyandırdı.
Öğleden sonra başlayan eklem protezi operasyonu sonrası he-
mofiliklerin hayat kalitesinin değerlendirilmesi konusundaki in-
teraktif oturumda ise Mustafa Tekinel ve Solmaz Ayın yetişkin 
hemofili hastaları olarak kendi yaşam deneyimlerini paylaştılar, 
geçirmiş oldukları operasyonları ve sonrasında yaşadıklarını an-
lattılar. Daha sonra Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu İ.Ü. Ortopedi bölü-
münde yapılan operasyonları kategorize ederek başlıca operas-
yonlar hakkında genel bilgiler verdi. 
Günün 2. interaktif oturumda ise ‘’Hemofili ve medya’’ konusun-
da sunumlar yapıldı. İnt. Dr. Caner Dadak yeni medya kullanımı 
ve derneklere sağlayacağı imkanlar konusunda bilgiler verdi. 
Sosyal medyanın kullanım hızı ve kolaylığı konusunda örnekler 
sundu. Anadolu Hemofili Derneği başkanı Oğuzhan Petekçi, 
“Yerel Medya” kullanımı konusunda kendi deneyimlerinden yola 
çıkarak yapılabilecek çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulun-
du.
Kahve molasının ardından hemofili hemşireliği paneline geçildi. 
İlk olarak hemşire Hayriye Başer hemofili tedavisinde hemşire-
lerin öneminden ve hastalara yapılan işlemlerden bahsetti. Daha 
sonra TRHD hemşiresi Hanife Özcan self infüzyon ve faktör ha-
zırlanması konusunda hasta ve yakınlarına bilgi verdi. Son olarak 
hemşire İlknur Yazgan Taşköprü ise cerrahi işlemlerde hemşire-
lerin rolü ve verdiği destek çalışmaları hakkında açıklamalarda 
bulundu.
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14. Türkiye Hemofili Kongresi 

Sosyal Program
İzlenimleri

Ü
lkemizde daha önce örneği olmayan yeni bir kongrenin heyecanını hep birlikte yaşa-
dık. Hemofili sahasında faaliyet gösteren iki büyük ve etkin sivil toplum kuruluşu olan 
Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu’nun birlikte düzenlediği HEP BİR-
LİKTE HEMOFİLİ temalı kongremizin açılışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 

14. Türkiye Hemofili Kongresi Eş Sekreterleri Sayın Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı ve 
Prof. Dr. Bülent Antmen açılış konuşmalarına; düzenleme kurulu, medikal komite, multidi-
sipliner komite ve destek komitesine kongre öncesi ve esnasında katkı ve emeklerinden dolayı 
teşekkürlerini ileterek başladılar.
Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu ilk defa 7 Mayıs 2016 tarihinde yaptıkları 
toplantı ile bir araya geldi. Toplantıda güç birliğinin devamı ve ortaya çıkan güncel durumun de-
ğerlendirilmesi neticesinde  “neden iki dernek birlikte bir kongre gerçekleştirmesin” düşüncesi 
ile ülkemizde bir ilk olan 14. Türkiye Hemofili Kongresi çalışmalarına başlandı. 
Hemofili konusunda geleceğe birlikte daha sağlıklı adım atacağımıza ve ortaklaşa düzenleye-
ceğimiz kongre ile daha başarılı ve etkili  olacağımıza inandık.
14. Türkiye Hemofili Kongresi hemofili sahasında faaliyet gösteren iki büyük ve etkin sivil top-
lum kuruluşu olan Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) ve Hemofili  Federasyonu’nun iş birliğiyle 
12-15 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti.  Bu iki büyük STK’nın güçbirliğinden 
hareketle ”Hep Birlikte Hemofili” temalı  kongrede; alanının en iyileri niteliğindeki uluslararası 
ve ulusal konuşmacılar, oturumlarda seçilen farklı konular ve daha birçok etkinlik  katılımcılar 
tarafından ilgi ile takip edildi.

Atakan TANAR
TRHD Üyesi

Mustafa TEKİNEL
TRHD Üyesi

Cazibe Pekeş 
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi
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Bilhassa tamamıyla Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) üyeleri tarafından planlanıp uygulanan ve kongre organizasyonlarında stra-
tejik planlamanın etkinliği ve gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seren turuncu yelekli kongre görevlileri tüm katılımcıların 
dikkatini çekti. 
Salonlarda süren bilimsel programlara ilave olarak organize edilen Fuaye Aktiviteleri kongreye ayrı renk kattı. Özellikle dernek 
standımızda, Türkiye Hemofili Derneğinin kurulduğu 1992 yılından Nisan 2017 yılına kadar süren yolculuğunu anlatan Video Sunu-
mu, hemofilik gençlerin Fuaye Dinletileri katılımcıların ilgisini çekti. Bunların yanı sıra tedavi odası, çocuk oyun odası, etkin stant 
yerleşimleri, tanıtım materyalleri, yönlendirme uygulamaları da amaçlarına farklı ve inovatif perspektifle hizmet etti. Samimi,  
bir o kadar da kapsamlı Kongre Gazetesi tüm aktivite ve oturumları takip edemeyen katılımcıları düne ilişkin kapsamlı bilgilerle 
buluşturmaya gayret etti. 
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Kongrenin ilk günü açılış programında, Genç Hemofili Müzik 
Grubunun sergilediği sahne performansı kelimenin tam an-
lamıyla muhteşemdi. Program sonunda Kongre Düzenleme 
Kurulu üyeleri tarafından müzik grubu üyelerine kongre orga-
nizasyonu adına birer plaket takdim edildi. Aynı günün akşa-
mında düzenlenen Kahve Sohbeti, Multidisipliner Komite üyesi 
Atakan Tanar ve  Destek Komitesi üyesi Cazibe Pekeş mode-
ratörlüğünde gerçekleşti. Gelenekselleşen Kahve Sohbetinde, 
Türkiye’nin çeşitli bölge ve illerinden gelen doktor, hemşire, 
hasta, hasta yakını ve hemofiliye gönül veren katılımcıların 
samimi bir ortamda buluşarak kahve ve müzik eşliğinde  eğ-
lenceli saatler yaşandı. Hasta-Doktor-Hemşirenin bir arada 
bulunduğu ve bir birine sormak istediği her soruyu sorup, 

yanıtlarını paylaşma fırsatı yakaladığı programa dernek üyesi 
Solmaz Ayın bağlamasıyla ve hoş sesiyle renk kattı. Program, 
Solmaz Bey, derneğimizin yönetim kurulu üyesi Mustafa Teki-
nel ve Genç Hemofili solisti Muhammed Ali Karakaya’nın düeti 
ile son buldu.

Kongrenin ikinci gününün akşamında gerçekleştirilen bir diğer 
etkinlik olan O Ses Hemofili yarışması; TRHD Başkanı Sayın Prof. 
Dr. Bülent Zülfikar’ın birlik, beraberlik duygularını dile getirdi-
ği konuşması ile başladı. Zülfikar, konuşmasında hemofiliklerin 
birbirine zaman ayırmasının öneminin ve tüm derneklerin bir 
arada tek yürek olmasının gücünün bu kongrede ortaya çıkma-
sından duyduğu mutluluğunu dile getirdi. Bu yolda ilerlerken 
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birlik ve beraberliğin önemine bir kez daha şahit olduğumuza değinerek konuşmasını sonlandırdı. Katılımın yoğun olduğu yarış-
mada, hemofilikler ve yakınları gerek danslarıyla gerekse sesleriyle kimi zaman coşturdu, kimi zaman hüzünlendirdi.  İlk andan 
itibaren coşku ve heyecanın zirvede yaşandığı yarışmanın sürpriz konuğu İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan 
Prof. Dr. Can Dörter efsane performansıyla yarışmaya damgasını vurdu. Benim de jüri üyesi olduğum gecede, yarışmacılarımız 
performanslarını sergiledikten sonra halk oylamasına geçildi. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından hemofilikler ve yakınları 
verdikleri oylar ile farklı sesler arasından yıldızını seçti. Birinciliği göğüsleyen Ahmet Doğan’a Dr. Fikret Bezgal’in plaketini takdim 
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etmesi ve katılan tüm yarışmacılara medeni cesaretlerinden dolayı teşekkür etmesi ile yarışmamız son buldu. Yarışma sırasındaki 
salonun yüksek enerjisi bu yarışmanın son olmayacağının göstergesiydi. 

Kongrenin son gününde, Hemofili Federasyonu üyelerinden oluşan oyuncu ekibiyle Ali Sinan Demirkale’nin yazıp yönettiği “Birlik 
Olmak” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunda, adından anlaşılacağı gibi birlik olmak; aynı çatı altında aynı amaç için birleşme, 
“bir” olma, beraber hareket edebilme ve yaşayabilme becerisi vurgulandı. Oyunun sonunda Hemofili Tiyatro ekibinin plaketleri 
takdim edilerek program son buldu.
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Türkiye
Hemofili
Hemşireliği
Çalıştayı

D
ünya Hemofili, Federasyonu (WFH) ve Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) tarafından 
düzenlenen “Hemofili Hemşireliği Çalıştayının” açılışını WFH Yakın Doğu Bölge So-
rumlusu Yulian Tsolov ve TRHD Tıbbi Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınar-
başılı yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından ilk olarak WFH Hemşire Sorumlusu Kha-

lid A. R. AI Habaybıa bizlere yurtdışında uygulanan hemofilinin tanısında önemli yeri olan aile 
soyağacı işlemini ve nasıl yapacağımızı anlattı. Hemofili hastalarının soyağacı bizlere önceki 
nesilde kimlerin hasta olduğunu ve gelecek nesilde risk altında olanların tespiti bakımından 
büyük önem arz etmektedir. İnteraktif bir şekilde geçen oturumda daha sonra çalıştaya katılan 
hemşireler örnek bir senaryo ile aile soyağacı oluşturarak bilgilerini pekiştirdiler. Uygulamanın 
ardından Khalid bizlere vaka sunumlarını yaparak ilk oturum tamamlanmış oldu.
Sonraki oturumda Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşi-
reliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Selmin Şenol “İnhibitörlü Vaka” sunumları yaptı. He-

15 Nisan 2017, ANTALYA

Hemş. Gül Emine VAROL
TRHD Üyesi
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mofiliklerin ilk faktör tedavisi başladıktan sonra yapılan on 
uygulamadan sonra mutlaka inhibitör bakılmasının önemini 
özellikle vurguladı. Hepimizin bildiği gibi inhibitör gelişimi te-
davi bakımından en zorlandığımız durumlardan. Daha sonra-
ki dönemlerde de mutlaka inhibitör bakılması gerekmektedir. 
Özellikle tedaviye rağmen durmayan kanama halinde aklımıza 
ilk gelmesi gerek bir durumdur.
Türkiye Hemofili Derneği hemşirelerinden Hanife Özcan bizlere  
‘’Hemofilide Kapsamlı Bakım” konulu sunumunda kanama ha-
linde en kısa sürede faktör uygulamasının önemi ve sonrasında 
kanamayı durdurmak ve ağrıyı, hematomu gidermek için buz 
uygulamasının ve kanamalı eklemin istirahate alınmasını ve di-
ğer yapılacak işlemleri, tecrübelerini paylaştı.
Daha sonra Khalid A. R. AI Habaybıa “Kadınlarda Kanama Bo-
zukluklarını” bizlere istatistiki bilgilerle sundu. Buzdağının gö-
rünmeyen yüzünden,  boyutlarından bahsetti. Birçok kadının 
kanama bozukluğu tanısı almadan hayatlarına devam ettikleri-
ni, hatta hayati önem arz eden kanamalar yaşadıklarını belirtti. 
İ. Ü Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D’dan Fizyoterapist Gülten 
Çetik bizlere kas eklem problemi yaşayan, kanama ve operas-
yonlar sonucu hareketlerin ve kas gücünün azaldığı durumlar-
da yapılabilecek egzersizlerden, hastalara uygulanan açma, 
germe ve kuvvetlendirme hareketlerinden bahsetti.  
 Khalid A. R. AI Habaybıa Von Willebrand hastalığının tanımını 

( vWh), Willebrand faktörünün eksikliği (vWf) veya fonksiyon 
bozukluklarına bağlı gelişen durumlardan bahsetti.  Otozomal 
resesif geçişli vWH bu nedenle erkek ve bayanlarda da görüle-
bilmektedir. vWf trombositlerin endotel altı dokuya yapışması-
nı ve pıhtı oluşmasını sağladığı gibi Faktör VIII’in taşınması gö-
revini yapan bir proteindir. Konuşmasını karşılaştığı vakalarda 
hemşirelik bakımını ve hastaya yaklaşım hakkında bilgi vererek 
bitirdi.  İnteraktif şekilde çok verimli bir çalıştayın ardından ser-
tifikalarımızı aldık. Emeği geçen herkese bu güzel çalışma için 
çok teşekkür ederim.

ET
Kİ

N
Lİ

KL
ER

İM
İZ

Yeni Faktör Dergisi - 45



Başkanımızdan
17 Nisan Dünya
Hemofili Günü
Kutlama Mesajı

T
ürkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar “17 Nisan Dünya Hemofili Günü” 
nedeniyle basına açıklamalarda bulundu. Hastalığa, bizzat bu hastalıkla yaşayan hasta 
ve onların ailelerinin sorunlarına, tedavide sunulan yeniliklere ve yıllardır bu alanda ça-
lışmaları olan dernek ve derneğin çabalarına dair çarpıcı bilgiler verdi. 

 Hemofili; kanamaların, doğuştan itibaren pıhtılaşma sisteminin bozuk olması nedeniyle za-
manında durdurulamaması olarak bilinen bir hastalık ve buna sahip kişiler, onların aileleri ve 
toplum sağlığı açısından çok önemli. Çünkü ömür boyu sürmekte, düzenli bakımı farklı farklı 
disiplinlerden ekip anlayışı ile yaklaşımı gerektirmekte ve tedavisi oldukça yüksek meblağlara 
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ulaşmaktadır. Ayrıca yeterli ve zamanında tedavi edilmediği 
takdirde ise sakatlıkla hatta ölümle sonuçlanmaktadır.
Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hemofili Mükemmeliyet 
Merkezi’ni koordine eden Başkan Zülfikar, hastalığın tedavi 
yöntemleri hakkında kısaca şu bilgileri verdi: “Hemofili has-
talığında eksik olan faktörler var. Hemofili A’da faktör VIII, 
hemofili B’de faktör IX. Bugün için en etkin tedavi eksik olan 
bu maddeleri damardan enjekte ederek yerine koymaktır. 
Bunu da kan merkezlerindeki kan plazmasından ileri teknoloji 
ile ayrıştırıp, üretmek gerekmektedir. Ayrıca 1992’den beri bu 
maddeler laboratuvar ortamında rekombinant teknoloji ile de 
üretilmektedir. Bunlar şişelenmiş olarak eczanelerde hastalara 
sunuluyor. Maalesef bu ilaçların vücutta kalış süreleri 1-2 günü 
geçmediğinden hem kanamalar esnasında, hem de kanama-
lardan korunmak amacıyla sık sık tekrarlanarak kullanılmaları 
gerekmektedir. Son zamanlarda yeni teknolojilerle vücutta ka-
lış süreleri 1 haftayı bulan faktörler ve 1 ay kadar etkili olabilen 
deri altından uygulanan protein ve monoklonal antikorlarda 
hastalara sunulur hale gelmiştir. Günümüzde ABD ve gelişmiş 
Avrupa ülkelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca hastalığı tamamen 
bitirmeyi amaçlayan gen nakli çalışmaları da kişilere uygulana-
bilir duruma yaklaşmıştır.”

Hemofili hastalığı için hastaların başvuracağı merkezlere de 
değinen Prof. Dr. Zülfikar, “Hemofili ile ilgili olan merkezlerin 
erişkin ve çocuk hematolojisi uzmanlarından birinin kontrolün-
de olması ve bu uzmanın da hemofili ile ilgili en az 5 yıl dene-
yimi olması şarttır. Bu merkezin muhakkak hemofili hemşiresi 
olması ve elektronik kayıt sistemi olması gerekir. İyi bir labora-
tuvarla da anlaşması olmalıdır. Ayrıca burada yardımcı diğer tıp 
dallarıyla yakın işbirliği de olmalıdır.”

Bilgi - Yönetim - Sürveyans Sistemi (HemophiLINE) Yönet-
meliği’nin olmamasının neden olduğu sorunlara dikkat çeken 
Prof. Dr. Zülfikar, “Kullanılan ilaçların nereye gittiğini bilmek 
mümkün değil. Onun için zaman zaman basında görüyoruz ki, 
hemofililerle suiistimal yaptılar diye hekimler suçlanıyor. Bunu 
çözmenin yöntemi çok kolay; kimle ne yapmış? Gerçekten 
doğru hastaya mı yapmış? Doğru dozda ve doğru süre içinde 
mi yapmış? Bunlar kayıtta olursa zaten kimin bu işte suiistimal 

yaptığı bilinebilir. Erken uyarı sistemleri ile 
dikkat çekilebilir. Bu suistimaller basına yan-
sıdığında pek çok hekim arkadaşımız bu işten 
çekilebiliyor. En büyük zararı bu. Hastalarımız 
gidecek hekim bulamıyor. Hemofililerin bu 
sorunu ve diğer sorunları artarak belli bir yere 
geliyor. Daha sonra da biz çözmeye çalışıyo-
ruz. Bir başka sorun da performans puanları. 
Düşük performansı olan işler itibar görmüyor. 
Bu konularda HemophiLINE büyük rol üstlen-
miş olacak. HemophiLINE’a bilgiler girilince, 
şu merkez şunu yapabilir ya da yapamaz gibi 
yetkilendirme yapılabilir. HemophiLINE’ı çok 
önemsiyoruz. Her geçen günün aleyhimize 
olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Zülfikar, Bu yıl referandum nedeniyle öne çektikleri 
14.Türkiye Hemofili Kongresi hakkında da bilgi verdi. Antal-
ya’da 12-15 Nisan 2017 günlerinde Türkiye Hemofili Derneği ve 
Hemofili Federasyonu’nun ilk kez ortak olarak gerçekleştirdi-
ği kongreye 80’i görevli akademisyen olmak üzere, 227 sağlık 
mensubu ile ülkemizin farklı illerinden gelen 240 hasta-hasta 
yakını katıldı. Tedavideki son gelişmeler, ülkemizden ve ülke dı-
şından yapılan araştırmalar ve özellikle de son gün Hep Birlikte 
Hemofili konseptiyle gerçekleşen “Dünya Hemofili Forumu-
nun” çok verimli geçtiğini bildirdi. Öte yandan 15 Nisan 2017’de 
de Dünya Hemofili Federasyonu ve Türkiye Hemofili Derne-
ğinin işbirliği ile Türkiye Hemofili Hemşireliği Çalıştayı’na 42 
hemşirenin katıldığını ve başarıyla tamamlandığını da ekledi.

Dünya Hemofili Gününün ülkemizde ve dünyada yaşayan he-
mofililerin, hemofili yakınlarının ve hassaten mülteci konumun-
daki hemofililerin şifasına vesile olacak çalışmalara zemin oluş-
turmasını, şifaya vesile olacak bilim insanlarına, sağlık ve sosyal 
güvenlik otoritelerimize, hayırseverlere, gönüllü kuruluşlarda 
çalışanlara, vergileriyle katkıda bulunan kamuoyuna teşekkür 
ve saygılarımızla…
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A
ile toplantilarimiz; Türkiye hemofilikleri ve yakınları ile Dernek başkanımız 
Prof.Dr.Bülent Zülfikar’ı, Uz.Dr. Başak Koç, Dr.Fikret Bezgal , Hemş. Hanife 
Özcan ve uygunluk durumuna göre değişen diğer bilim kurulu üyeleri-
mizi  her ayın ikinci ve dördüncü çarşamba günü derneğimizde bir araya 

getiriyor.

Hemofiliyle alakalı yenilik ve gelişmelerin paylaşıldığı, soru ve sorunların konuşul-
duğu toplantılar, derneğimizin samimi ortamında ailelerin kaynaşması ve birbir-
leriyle paylaşımda bulunmaları açısından da oldukça faydalı oluyor. Pek çok farklı 
yerden katılım gösteren hemofilik ve yakınlarımız sayesinde her toplantıda farklı 
konular, farklı bakış açıları ve tecrübeler paylaşılıyor. Self infüzyonun önemi, aile 
için olumlu yanları ve ailede, anne&baba-çocuklar veya kardeşler arasındaki ileti-
şim şekilleri, iletişim dili ve önemsenmesi gereken noktalar sıkça bahsi geçen ve 
vurgulanan başlıklar arasında yer alıyor.

Dr. Rabia BALİ
TRHD Üyesi

Hanife ÖZCAN
TRHD Hemşiresi

AİLE
Toplantıları

Bir çatı, bin kalp, koskoca bir aile...
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Ocak - Haziran ayları arasında gerçekleştirilen toplantıla-
rın sonuncusunda toplamda 43 hemofilik ve yakınlarının 
katılımıyla gerçekleşen toplantımızda uzun etkili faktör 
konusundaki gelişmeler ve yukarıdaki başlıklar da olmak 
üzere pek çok konu konuşuldu. Bunun yanı sıra hem biz-
ler için hem de ailelerin ortak duygu düşünce alışverişi 
yapması açısından verimli bir toplantı daha gerçekleş-
tirmiş olduk. Katkılarından dolayı ailelerimize ve değer-
li hocalarımıza teşekkür ederiz. Hasta ve yakınlarımızın 
giderek artan katılımları ve toplantılar konusundaki geri 
dönüşleri bizleri de sevindirmekte. Bundan sonraki top-
lantılarımız hakkında da ailelerimizin istek ve düşüncele-
rini almak, bizlere yardımcı olacak ve mutluluk verecektir. 
Güzel günlerde görüşmek dileğiyle...
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T
ürkiye Hemofili Derneği (TRHD), kamu yararına çalışan dernek statüsünde 
olmanın bilinciyle yaptığı çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam edi-
yor. 

İstanbul - Sirkeci’de bulunan dernek merkezinde 28-30 Nisan 2017 tarihleri 
arasında 4. İstanbul Hemofili Günleri kapsamında Suriye’den göç etmek zorunda 
kalmış Hemofili hastalarına ve il temsilcilerimize yönelik bir program düzenledi. 
Programa Suriye’den göç eden 4 aile, il temsilcilerimiz ve Kırgızistan’dan 1 doktor, 1 
fizyoterapist ve 1 hasta annesi olmak üzere toplam 39 kişi katıldı. 

Yaklaşık 1 ay öncesinden başlanan programın hazırlık aşamasında; Suriyeli 6 aile-
mize ulaşılmaya çalışıldı, bunlardan ulaşabildiğimiz 4 ailemiz, 13 farklı ilde bulunan 
il temsilcilerimiz,  Kırgızistan’dan 1 doktor, 1 fizyoterapist ve 1 hasta aranarak ve 
sms yolu ile davet edildi. Kırgızistan’dan gelen konuklarımız ve farklı illerden gelen 
temsilcilerimiz 28 Nisan tarihinde İstanbul’a gelerek otellerine yerleşti. 

Programımız Suriyeli hastalara ve il temsilcilerimize yönelik 39 katılımcı ile der-
nek merkezimizde iki oturumda gerçekleşti. Programımız 29 Nisan Cumartesi günü 
derneğimizin genel sekreteri Dr. Fikret Bezgal’in açılış konuşması ile başladı. Açılış 
konuşmasının ardından dernek başkanımız Prof. Dr. Bülent Zülfikar “Hemofili Teda-

4. İstanbul
Hemofili Günleri

28-30 Nisan 2017, İstanbul

Demet METE
TRHD Sekreteri

Gökhan AKTAÇ
TRHD Yönetim Kurulu Üyesi

Kalbimizi de derneğimizi de savaş mağduru 
kardeşlerimize açtık...
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visinde Yeni Gelişmeler” başlığı altındaki konuşma-
sında; hemofilinin tanımı, yol açtığı sorunlar, çözüm 
yolları, tedavi ve güncel gelişmeler konusunda bil-
giler verdi. Ardından Destekli Yaşam Strateji, Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi (DEYSAM) başkanı Dr. 
Aylin Çiftçi “Mülteci Hastaların Sorunları” konusunda 
bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları paylaştı. Mül-
teciler konusunda hep sağlıklı kişiler üzerine çalış-
malar yapıldığını TRHD’nin hastalar üzerinde çalışma 
yapan ilk dernek olduğunu söyledi. Oturumun son 
konuşmacısı Rehber Köpekler Derneği Başkanı Av. 
Nurdeniz Tuncer’in “STK’lar ve Motivasyon” başlığın-
daki ilgi çeken konuşması ile son buldu. 

Öğle yemeğinin ardından, programımızın ikinci otu-
rumu İdari Başkan yardımcısı Gökhan Aktaç’ın “İl 
Temsilcilerinin Sorumlulukları ve Çalışmaları”nı an-
lattığı konuşması ile başladı.

Ardından yönetim kurulu üyesi İsmail Balmumcu 
moderatörlüğünde il temsilcilerinin yaptığı çalışma-
lar ve beklentileri konuşuldu. Son olarak derneğimi-
zin sekreteri Dr. Fikret Bezgal’in değerlendirme ve 
kapanış konuşması ile programımızın ilk günü son 
buldu. 

İkinci gün, 13. Olağan Genel Kurul ve 17 Nisan Dün-
ya Hemofili Günü Kutlamasının da içinde bulunduğu 
programlarla devam etti. İkinci günün programı; İs-
tanbul, Levent’te İş Bankası İş-Sanat Kültür Merke-
zi’nde 210 katılımcı ile gerçekleşti. İlk oturum dernek 
başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar’ın “Hemofilide Dün 
ve Yarınlar” başlığındaki konuşması ile başladı. Ar-
dından Fizyoterapist Gülten Çetik, hemofilikler için 
FTR ve öneminden bahsetti. 
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D
erneğimizin 25. Yılını kutladığı bu sene 13. Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Ni-
san 2017 tarihinde İş Bankası İş Sanat Merkezinde yaklaşık 191 Üyemizin katılımı 
ile yapıldı. Saat 11.00’de Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Ku-
rulun açılış konuşmasını Genel Sekreter Dr. Fikret Bezgal yaptı. Aynı zamanda 

Dünya Hemofili Günü ve 4. İstanbul Hemofili Günleri programını da içeren programımı-
zın anlamı, önemi ve programın içeriği hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Daha sonra 
Kardeş Dernek programı yürüttüğümüz Kazakistan Hemofili Derneği yöneticileri davet 
edilerek duygu ve düşünceleri alındı. Ülkemizde bulunmaktan ve yürütülen programdan 
çok memnun olduklarını, Twinning programının kendi hemofili hastalarına çok yarar sağ-
ladığını belirttiler. Ardından başkanımız Prof. Dr. Bülent Zülfikar “Hemofilide Bugün ve 
Yarınlar” başlıklı konuşmasında hemofili hastalığının tanı ve tedavisinde bu gün gelinen 
durum, yarınlarda nelerin olacağı ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gü-

Dr. Fikret BEZGAL
TRHD Genel Sekreteri

13
30 Nisan 2017 Pazar

Olağan Genel Kurul
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nümüzde damar yoluyla uygulanan faktörlerin yerini yarı 
ömrü uzun olanların ve deri altına uygulanabileceklerin 
alacağının müjdesi dinleyicilerin çok ilgisini çekti. Ayrıca 
devam eden genetik çalışmalardan alınan olumlu sonuç-
lar bundan sonraki dönemlerin çok daha sorunsuz ve ko-
lay olacağının habercisi oldu. Daha sonra İ.Ü. Tıp Fakülte-
si Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalından Fizyoterapist 
Gülten Çetik “ Hemofilikler için Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyonun Önemi” hakkında konuşmasını yaptı. Egzersiz-
lerin eklem ve kas gelişiminde ne kadar önemli olduğunu, 
hemofiliklerin bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemesi 
gerektiğini, güçlü kas yapısının eklemleri koruduğunu 
böylelikle kanamaların azaldığını, hareket kabiliyetini art-
tırdığını özellikle vurguladı. 

Çocuklar için animatörlerin eşliğinde düzenlenen progra-
mın da eş zamanlı devam ettiği toplantıda konuşmaların 

ardından Genel Kurul Toplantısına geçildi. Divan Başkan-
lığına önerilerin oylaması sonucu Yüksek Acar, üyelere 
Oğuzhan Petekçi ve Nükhet Sağıroğlu seçildi. Gündem 
maddelerine göre yürütülen programda Faaliyet Raporu-
nu Uzm. Dr. Yusuf Büyükpınarbaşılı okudu. Son iki yılda 
yapılan faaliyetler ve çalışmalar hakkında kısa kısa bilgiler 
verdi. Daha sonra Bilim Kurulu raporunu Prof. Dr. Ergül 
Berber, Genç Hemofili Çalışmalarını Caner Dadak ve De-
netleme Kurulu Raporunu Serdar Karaman okudu. Son 
olarak İsmail Hakkı Balmumcu Genel ve Tahmini Bütçeyi 
okuyarak oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 
Ardından önergelerle Yeni Yönetim Kurulu ve diğer kurul-
ların oylamasına geçildi, adaylar oy birliği ile kabul edildi 
ve Derneğimizin 2017-2019 yıllarında çalışmalarını yürü-
tecek kadro belirlenmiş oldu. Teşekkür ve temenni konuş-
malarının ardından ikramla program tamamlandı.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler   Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Osman Bülent Zülfikar    Hüsnü Fahri Ovalı

Yusuf Büyükpınarbaşılı    Sayime Başak Koç Şenol

Gülsüm Ak     Mustafa Tekinel

Gökhan Aktaç     Sinan Baş

Fikret Bezgal     Cemal Kurukan

İsmail Hakkı Balmumcu    Irmak Gümüştaş

Caner Dadak     Cazibe Pekeş

Denetleme Kurulu Asil Üyeler  Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Ergül Berber     Ali Çıkan

Gülen Okumuş     Enes Yılmaztürk

Serdar Karaman     Emine Bucak
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GENÇ HEMOFİLİ 
KONSERİ
6 Mayıs 2017 - İstanbul

İstanbul Arel Üniversitesi Molekü-
ler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğ-
rencileri tarafından 5-6 Mayıs 2017 
tarihleri arasında İstanbul Arel 

Üniversitesi Sefaköy kampüsünde 
düzenlenen 4.Gen-Arel Uluslararası 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Kong-
resi’ne Türkiye Hemofili Derneği 
(TRHD) Genç Hemofili Müzik Gru-
bu olarak kongrenin kapanış prog-
ramında sahne almak üzere davet 
edildik.

İlk çalışmalarına derneğimizin teşviki ve desteği ile 2012 yılında 
başlayan grubumuz her geçen yıl daha da gelişerek, Türkiye 
Hemofili Derneğinin çeşitli organizasyonlarında ve kongrelerin-
de müzik çalışmalarını sergilemeye devam etmekte ve büyük 
bir mutluluk duymaktadır. Dernek organizasyonlarının dışında 
ilk defa farklı bir organizasyonda sahneye çıkacak olmanın ver-
diği heyecan ile çalışmalarımıza başladık. 6 Mayıs 2017 tarihin-
de İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsünde düzenlenen 
kongreye gitmek üzere 6 kişilik bir ekiple yola koyulduk. Kong-
re organizasyon komitesi tarafından karşılandık ve bize ayrılan 
bir alanda sahne öncesi provamızı gerçekleştirdik.

Kongrenin bilimsel programının ardından kapanış seremonisin-
de önce Arel Üniversitesi Dans Kulübü dans gösterilerini ser-
giledi. Ardından bizler sahneye çağrıldık ve kongreye damga 
vuran müzik şovunu gerçekleştirdik. Seyirciye keyifli anlar ya-
şatan grubumuz büyük ilgi gördü. 

Alkışlar eşliğinde şarkılarını seslendiren Genç Hemofililerin 

mini konserinin ardından kongre düzenleme kurulu üyesi 

Demet Mete tarafından katkılarından dolayı plaketleri tak-

dim edildi. Bu nazik davetlerinden dolayı Arel Üniversitesi 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerine teşekkür 

ederiz.

Doğukan ORAN
TRHD Üyesi
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D
ünya genelinde hızla gelişen, büyük bir iş hacmine sahip olan “Destekli Yaşam En-
düstrisi” nde yerini alabilmek için: Kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, STK’ lar, 
İşadamları Örgütleri, Yurt içi ve yurt dışından engelli girişimciler, Destekli yaşam saha-
sında faaliyet gösteren iş adamları ve Destekli yaşam sahasına yatırım yapmak isteyen 

girişimciler 09-11 Mayıs 2017 tarihinde WOW Hotel İstanbul’ da bir araya geldi.

14 ülkeden 62 kurum-kuruluş ve 70 konuşmacının katılım sağladığı programda, 6 ana etkin-
lik ve 8 oturum düzenlendi. Başkanlığını DEYSAM Başkanı Dr. Aylin Çiftçi’nin yaptığı kongre-
de Türkiye Hemofili Derneği olarak açtığımız standımızla yerimizi aldık. Üç gün süren kongre 
programı boyunca standımıza uğrayan tüm katılımcılara dernek faaliyetlerimizi anlattık. Dergi, 
broşür vb. görsel materyallerimizi dağıttık. 
Bilimsel teması; İnavasyon, Yatırım Fırsatları ve Girişimcilik başlıkları altında kişi, kurum ve kuru-
luşların bir araya gelmesini sağlayan keyifli bir ortamda gerçekleşen kongrede, Türkiye Hemofili 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar da “Kan Hastalıkları ve Özel Sektör Yatırımları” konulu ko-
nuşmasını gerçekleştirdi. Yapılan bu sunum, kongrenin en çok ilgi çeken oturumlarından biri oldu. 
Destekli yaşam gruplarının sosyal hayata problemsiz bir şekilde katılmasını sağlamak ve bu 
alanda her türlü desteği sağlayabilmek adına Yaşam Sektörü Uluslararası İşbirliği Teşkilatı Ku-
ruluşu’na üye olarak bizde destekli yaşam alanındaki yerimizi aldık.

Engelsiz İş Dünyası Kongresi
I. Destekli Yaşam Sektörü

Buluşması 
9-11 Mayıs 2017, İstanbul

Atakan TANAR
TRHD Üyesi
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Başkanımız Prof. Dr. Zülfikar,
Bitlis Eren Üniversitesi
Kariyer Günlerinde...

B
itlis Eren Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kariyer Günlerinin 7.si 11 Mayıs Perşembe günü 
Merkezi Konferans Salonunda başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açılış 
konuşmalarıyla devam etti. 

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kariyer Günlerine katılan herkese teşekkürlerini 
sundu. Prof. Dr. Yardım: “Kariyer nedir? Her şeyden önce ona bakmak lazım. Kariyer kelimesi farklı dillerde farklı anlamlara 
gelebiliyor ama genel olarak bir noktadan belirli bir noktaya gelmek ve getirmek anlamını taşıyor. Hiç kimse belirli bir nokta-
ya tesadüfen gelmiyor. Burada ciddi emek vardır, zaman harcama vardır, dirsek çürütme vardır.” dedi.

Program, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Öğre-
tim Üyesi ve Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar’ın sunumuyla devam etti. Böyle önemli bir programa 
davet edildiği için üniversite yönetimine teşekkür eden Prof. Dr. Zülfikar, programa teşrif eden herkese saygılarını iletti. 
Kariyerin önemli olduğunu ifade eden Zülfikar, insanların doğru bilgiyi hayata yansıtarak kariyere ulaşabileceğini belirtti. 
Prof. Dr. Zülfikar: “Üniversiteler 13. Yüzyılda feodal bir kurum olarak kurulmuş, zenginlerin bağışları ve dini kurumların des-
teği ile ayakta kalmıştır. 19. Yüzyılda sanayileşme, bilimsel ilerleme ve savaş teknolojileri sonucu araştırma üniversitelerine 
dönüşmüştür. Son dönem üniversiteleri ise toplumla bütünleşen, orta sınıfa dayalı, seçkinci olmayan kitle üniversiteleridir. 
Bilginin en önemli üretim faktörü olduğu günümüzde, bilginin üretimi, dağıtımı, kullanımı ve bunların ekonomik ve sosyal 
hayata uygulanmasında üniversitelerin önemli rolü vardır. Üniversiteler, topluma hizmet için vardır. Sosyal sorumluluk bilinci 
ile hareket ettikleri ve evrensel değerleri paylaştıkları ölçüde yaşam sürelerini uzatır ve paydaşları tarafından saygın olarak 
kabul görürler.” dedi.

Program, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ın Prof. Dr. Bülent Zülfikar’a anı plaketi takdim etmesinin ardından, Beden Eği-
timi ve Spor Yüksekokulu Halk Dansları Topluluğunun halay gösterisiyle sona erdi.
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Bülbülü Öldürmek
(Harper Lee)
1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen, Pu-
litzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kah-
ramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor. Harper Lee, kullandığı yalın ama çarpıcı dil aracılığıyla 
adalet, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi hâlâ güncel temaları, Scout’ın büyüyüş öyküsüyle birlikte 
dokuyarak, iyilik ve kötülüğü hem bireysel hem de toplumsal düzeyde mercek altına alıyor.
Biraz da kitabın ilk sayfasına göz atalım: “Jem, kolu tam dirseğinden fena halde kırıldığında aşağı 
yukarı on üç yaşındaydı. Kolu iyileşip de bir daha asla futbol oynayamama korkusundan kurtuldu-
ğunda ağabeyim, bu sakatlığını neredeyse hiç hatırlamaz olmuştu… 
Olayın üzerinden geriye dönüp olanları gözden geçirebileceğimiz kadar zaman geçtikten sonra, 
ara sıra bu kazaya nelerin yol açtığını tartışmaya başladık. Ben her şeyi Ewelllar’ın başlattığını iddia 
ederdim ama benden dört yaş büyük olan Jem çok daha öncesinden başladığını söylerdi.”

Dünyada milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Sessiz-
likte Diyalog sergisi, Turkcell Diyalog Müzesi’nde sizlerle...
       20 Ağustos 2017’ye kadar her gün farklı seanslarla devam ede-
cek olan Turkcell Diyalog Müzesi Gayrettepe Metro İstasyonu’nda 
bizleri bekliyor. Sıra dışı bir deneyim için 60 dakikanızı Sessizlikte 
Diyalog Sergisi’ne ayırın, hayatınızın deneyimini yaşayın!

Özel bir alana kurulmuş sergide işitme engelli rehberleriniz ile bir-
likte, tamamen sessiz bir ortamda sözsüz iletişimi keşfedeceksiniz. 

Empati kurma yeteneğiniz ile birlikte farkındalığınızın da artmasını 
sağlayacak bu sergi, hayatınız boyunca yaşayabileceğiniz en olağa-
nüstü deneyimlerden biri olacak! 

Seansların süresi 60 dakikadır.
Bilet Fiyatları Tam: 30 TL. / İndirimli: 22 TL.

Sezgin Can Özpolat 
TRHD Üyesi

Ünlü ressam Van Gogh’un resmini bil, Bülbülü 
Öldürmek kitabını kazan!
Van Gogh’un resmini bilen ilk kişiye “Bülbülü Öldürmek” kita-
bını hediye ediyoruz.  İletişim için sezgincan1907@gmail.com 
hesabına cevabınızı ve adres bilgilerinizi atmanız yeterli.
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• Derneğimizin Ankara İl Temsilcisi Naği Çelik’in kızı
 Zehra dünya evine girdi.

• Derneğimizin annelerinden Medine Yıldız’ın oğlu M.Akif 
 dünya evine girdi. 

Dünya evine giren çiftlerimize mutluluklar dileriz. 

MUTLUYUZ... MUTLUYUZ...

Gün geçtikçe sizlerin ilgisi ve geri bildirimleriyle paylaşım-
larımızın daha da etkin olduğunu fark etmekteyiz. Zaman-
la daha aktif kullanım/katılımla birlikte geniş kitlelere ulaş-
ma imkânımız olacağını düşünüyoruz. Şimdilik hep birlikte 
daha sıkı bağlar kurabilmek ve sorularınızı cevaplamak için 

çalışmaya devam etmekteyiz.

Fikirleriniz ve yapıcı eleştirileriniz bizler için değerlidir.  

Derneğimize yazı, öneri ve eleştirilerinizi göndermek için 

adreslerimiz:

https://twitter.com/turkhemoder
https://twitter.com/genc_hemofili

http://facebook.com/genchemofili
https://facebook.com/turkhemoder

ÖNERİLERİNİZ... ÖNERİLERİNİZ...

Üyelerimizden Haberler
Duyurular

- Derneğimizin emektar aynı zamanda eski yönetim
 kurulu üyesi olan İsmail Tepe’nin babası Ramazan Tepe  
 vefat etmiştir.

- Derneğimizin değerli hemşirelerinden Mediha Tekinel’in 
 babası vefat etmiştir.

ÜZGÜNÜZ... ÜZGÜNÜZ...

 Vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve hemofili dostlarına baş sağlığı dileriz.

Genç Hemofilinin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan dernek üyelerimizden Rabia Bali 
Gaziantep’te doktor ve Genç Hemofili Etkinlik Sorumlusu Sezgin Can Özpolat da Bilecik’te psikolog olarak göreve 
başladı. Meslek hayatlarının mutluluk ve başarılarla dolu geçmesini gönülden dileriz. 

HATIRLATMA!
Aidat ve bağışlarınızı altta yer alan banka hesap bilgilerinden derneğimiz adına havale veya eft yöntemi ile gönderebilirsiniz.

Bağışlarınız için tüm hemofili hastaları ve aileleri adına sizlere teşekkür ederiz!

TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ BANKA IBAN NUMARALARI:

İş Bankası Galata Şubesi
TR75 0006 4000 0011 0211 1796 87

Halk Bankası Unkapanı Şubesi
TR24 0001 2009 8180 0016 0000 03
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Nereden Nereye...
1992-2017 ET

Kİ
N

Lİ
KL

ER
İM

İZ




